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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech 
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
18. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 11. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí  

 
K odůvodnění (obecná část): V bodu A (str. 2) ve větě 
„Dosavadní změní § 67 odst. 1 zákona…“ 
doporučujeme slovo „změní“ nahradit slovem „znění“.  

V bodu C doporučujeme směrnici o stanovištích 
označit jako „směrnici Rady 92/43/EHS, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin“, nikoliv jako „směrnici Rady (ES) č. 
92/43/EHS, …“. 
 

Akceptováno. Text upraven. 

K odůvodnění (zvláštní část): K § 1 (str. 5) 
upozorňujeme, že v první větě se jedná o „ustanovení 
§ 1 návrhu vyhlášky“, nikoliv o „ustanovení § 2 návrhu 
vyhlášky“. K § 9 (str. 8) ve větě „V souladu s dikcí v 67 
odst. 1…“ doporučujeme před číslo „67“ vložit znak „§“. 

Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo dopravy  Zásadní připomínka: 

1. K nadpisům vyhlášky a § 8 

Požadujeme za slovo „zamýšleného“ vložit slovo 
„závažného“. 

 
Akceptováno. Text upraven. 

 
2. K § 8 odst. 1 

Požadujeme za slova „vlivu zamýšleného“ a 
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„nepřímých vlivů“ vložit slovo „závažného“. 
Odůvodnění: Pojem „závažný zásah“ je obsažen ve 
znění ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jež má 
být předmětným návrhem provedeno. Vynecháním 
adjektiva „závažný“ ze zákonného pojmu „závažný 
zásah“ se hodnocení vlivu nominálně rozšiřuje na 
všechny typy zásahů bez zvážení míry jejich 
závažnosti. Takový výklad však neodpovídá zákonné 
úpravě.   

Akceptováno. 
(zavedena legislativní zkratka) 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 

K návrhu vyhlášky k § 2 písm. l): 
Doporučujeme nahradit slova „stanovit, a“ slovy 
„stanovit a“ podle Legislativních pravidel vlády Čl. 42 
odst. 2 písm. a). 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

-  

Ministerstvo vnitra 
 
 

Doporučující připomínky: 
 
Obecně: 
 U výčtů obsahových náležitostí posouzení vlivu 
se v návrhu vyhlášky mj. uvádí pojmy „údaje o 
předkladateli“, „údaje o pořizovateli“ a „údaje o 
zpracovateli“. V zájmu zachování právní jistoty však 
doporučujeme blíže specifikovat, jaké údaje o daných 
osobách jsou výše uvedenými pojmy myšleny.  
 

 
Akceptováno. 

 K § 2 písm. c) a d): 
 Doporučujeme vyjasnit pojmy „údaje o vstupech 
záměru“ a „údaje o výstupech záměru“. Domníváme 
se, že vychází ze zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí, kdy jejich obsah je podrobněji rozepsané 
v příloze č. 4 části B tohoto zákona. Tuto skutečnost 
navrhujeme alespoň zmínit ve zvláštní části 
odůvodnění návrhu vyhlášky. 
 

 
Akceptováno. Doplněna poznámka pod čarou na 
související přílohy zákona č. 100/2001 Sb. 
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 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K § 1: 
 Doporučujeme vypustit slova „záměru nebo 
koncepce“, neboť jako součást zaváděné legislativní 
zkratky „vliv“ způsobují formulační kolize v některých 
dalších ustanoveních vyhlášky – viz zejména § 2 písm. 
h) či i), kde se hovoří o vlivech pouze záměru, či v § 8 
věnovaném hodnocení vlivu zásahů. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Legislativní zkratka upravena. 

 K § 4 písm. d) a e) a § 6 odst. 1 písm. g): 
 Doporučujeme poněkud stylisticky neobratné 
spojení slov „není-li to účelné, zdůvodní se, proč 
nejsou tyto informace součástí posouzení,“, nahradit 
příhodnější formulací např. „nebo zdůvodnění 
neúčelnosti uvedení těchto údajů,“. 
 V § 4 písm. e) není srozumitelně řešen dovětek 
za středníkem, zejména význam závěrečné pasáže „a 
údaje o provedených konzultacích“, u níž není zřejmé, 
na jaký text navazuje. 
 

 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 K § 5 písm. a) bodu 4: 
 V ustanovení § 5 je zavedena legislativní 
zkratka „politika územního rozvoje“. V návaznosti však 
v písm. a) bod 4 postrádá logickou vazbu, jelikož tuto 
zkratku nebere v úvahu, doporučujeme jej tedy 
formulačně upravit. 
 Taktéž není vhodné ve zkracované formulaci 
používat spojku „a“, když vhodnější by byla spojka 
„nebo“ použitá v § 6 odst. 1.   
 

 
Akceptováno. Legislativní zkratka upravena. 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 K § 8 odst. 1: 
 Součásti textu zkracovaného v legislativní 
zkratce „zásah“ je i slovo „zamýšleného“, čemuž však 
neodpovídá formulace § 8 odst. 2. 
 

 
Akceptováno. 
Legislativní zkratka byla upravena. 
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 K § 8 odst. 2: 
 Ze stylistických důvodů navrhujeme slovo „a“ za 
slovem „odpadů“ nahradit čárkou. 
K § 10: 
 Doporučujeme zvážit úpravu nabytí účinnosti. 
S ohledem na skutečnost, že mezirezortní 
připomínkové řízení končí až 11. ledna 2018, hrozí 
nedodržení standardní legisvakanční lhůty. Zákona č. 
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv podmiňuje nabytí účinnosti 
právního předpisu před patnáctým dnem jeho 
vyhlášení naléhavým obecným zájmem. Ten však v 
odůvodnění k návrhu vyhlášky uveden není. 
Navrhujeme proto stanovit nabytí účinnosti právního 
předpisu nejdříve 15 dní od jeho vyhlášení. 
 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo zemědělství 
 

1. K návrhu obecně: Návrh vyhlášky svým obsahem 

podle našeho názoru překračuje zákonné zmocnění 

obsažené v § 45i odst. 13 zákona o ochraně přírody 

a krajiny. 

 

Podle § 45i odst. 13 citovaného zákona Ministerstvo 

životního prostředí vyhláškou stanoví náležitosti 

posouzení podle odstavce 2, tj. náležitosti 

posouzení koncepce nebo záměru, u něhož nebyl 

postupem podle odstavce 1 citovaného ustanovení 

vyloučen významný negativní vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti. Pro jinou úpravu, tj. pro 

stanovení něčeho jiného, než je náležitost 

posouzení, zákonné zmocnění vyhlášce prostor 

neposkytuje. 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jednoznačná procesní vazba postupu podle § 45i 
ZOPK na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 
odst. 1 písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) 
bod 2 (tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
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Ministerstvo životního prostředí ovšem již v § 1 

vyhlášky navrhuje stanovit nikoli pouze náležitosti 

předmětného posouzení, nýbrž i to, čeho má být 

předmětné posouzení součástí, což je ovšem 

podstatný rozdíl oproti rozsahu zmocnění. 

Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky tak nad rámec 

zákonného zmocnění stanoví, že posouzení je 

samostatnou součástí oznámení záměru 

(dokumentace) a posudku zpracovaného k záměru, 

návrhu, popřípadě vyhodnocení koncepce a jeho 

závěr je nedílnou součástí těchto dokumentů. 

 

Obdobně nad rámec zákonného zmocnění pak jdou 

§ 2 („které je součástí oznámení nebo dokumentace 

záměru“), § 3 návrhu („které je součástí posudku 

zpracovaného k záměru“), § 4 návrhu („které je 

součástí vyhodnocení koncepce“) atd. 

 

Náležitosti oznámení záměru, dokumentace a 

posudku, resp. návrhu vyhodnocení koncepce 

stanoví zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí (vizte § 6 odst. 6 ve spojení s přílohou č. 3, 

§ 7 a § 8 ve spojení s přílohou č. 4, § 9 ve spojení 

s přílohou 5, § 10e a § 10f ve spojení s přílohou 9.) 

Uvedený zákon také stanoví, v jakých případech je 

touto náležitostí i předmětné posouzení, resp. kdy je 

nutno je přiložit (vizte § 6 odst. 6 a § 7 odst. 7 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 

vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
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Okruh případů takto stanovených zákonem pak 

nelze rozšiřovat vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí.  

Přitom je třeba upozornit, že zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí ve svých úplných výčtech 

náležitostí posudku (§ 9 ve spojení s přílohou č. 5) a 

náležitostí návrhů koncepce, resp. jejího 

vyhodnocení (§ 10a a § 10f ve spojení s přílohou č. 

9) mezi těmito náležitostmi posouzení vlivů záměru 

ve smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, jež by mělo být prováděno osobou 

autorizovanou ve smyslu § 45i odst. 3 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, vůbec neuvádí. 

Již z tohoto důvodu nemohou obstát ustanovení § 3 

a 4 návrhu vyhlášky vztahující se na „posouzení 

vlivu, které je součástí posudku zpracovaného 

k záměru“, resp. na „posouzení vlivu, které je 

součástí vyhodnocení koncepce“, neboť zákon 

vůbec nepředpokládá, že by zmíněný posudek resp. 

vyhodnocení koncepce měly obsahovat posouzení 

vlivů záměru ve smyslu § 45i odst. 2 zákona o 

ochraně přírody a krajiny, jež by mělo být prováděno 

osobou autorizovanou ve smyslu § 45i odst. 3 

zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Z § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů pouze 

vyplývá, že oznamovatel opatřuje posouzení ve 

smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny coby přílohu oznámení a v oznámení 

zohledňuje jeho závěry. Z § 7 odst. 7 téhož zákona 

pak vyplývá, že příslušný orgán může v písemném 

zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 
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odůvodněném závěru zjišťovacího řízení požadovat, 

aby uvedené posouzení bylo též součástí 

dokumentace ve smyslu § 8. 

Pokud je třeba uvedenou oblast normativně řešit, je 

třeba tak učinit novelizací příslušného zákona, nikoli 

cestou podzákonného předpisu, který musí zákonné 

limity respektovat. 

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky stanoví náležitosti 

„posouzení vlivů, které je součástí politiky územního 

rozvoje a její aktualizace“, pomíjí však, že 

„naturové“ posouzení vlivů vůbec není podle 

zákonné úpravy, představované § 32 stavebního 

zákona, obsahem politiky územního rozvoje, nýbrž 

je zpracováváno separátně (viz § 19 odst. 2 ve 

spojení s § 32 odst. 2 a § 33 odst. 3 a 7 stavebního 

zákona).  

To platí obdobně i pro ustanovení § 6 návrhu 

vyhlášky a návrh zásad územního rozvoje (viz § 19 

odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 1 stavebního 

zákona). 

S ohledem na výše uvedené požadujeme uvést 

návrh vyhlášky do souladu se zákonným 

zmocněním a rovněž do souladu s ustanoveními 

jiných právních předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

2. K § 8: Pokud jde o náležitosti hodnocení podle § 67 

zákona o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na 

právní jistotu a nutnost přípravy dotčených subjektů 

 
Akceptováno částečně 
Účinnost vyhlášky byla posunuta.  
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je nezbytné posunutí účinnosti předpisu a formulace 

přechodných ustanovení (ti, kdo mají k dispozici 

průzkumy provedené podle dosavadního znění 

zákona, by měli mít možnost je užít bez nutnosti 

jejich přepracování či doplnění podle návrhu 

vyhlášky). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhláška nemůže působit retroaktivně, tj. bude-li po 1. 1. 
2018 zpracováno hodnocení podle § 67 (půjde o ojedinělé 
případy), aniž by byla k dispozici vyhláška, nelze pro tato 
hodnocení vynucovat zpracování hodnocení v souladu 
s touto vyhláškou. To vyplývá z obecných právních zásad a 
nelze řešit prostřednictvím přechodných ustanovení. 

Legislativně technické připomínky: 

 

Doporučujeme sjednotit používanou terminologii. Např. 

v § 1 je použito slovo „popřípadě“, zatímco v § 8 je 

použito slovo „případně“. Význam je přitom totožný. 

 
 
Akceptováno. 

  

Doporučujeme odstranit dvojtečky za slovy „a to“ v § 2, 
3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj  
 1) K § 5 

Navrhujeme v úvodní části ustanovení slova 
„Posouzení vlivu, které je součástí politiky územního 
rozvoje a její aktualizace (dále jen „politika územního 
rozvoje“), obsahuje“ nahradit slovy „Posouzení vlivu 
politiky územního rozvoje a její aktualizace (dále jen 
„posouzení politiky územního rozvoje“) obsahuje“. 

Odůvodnění 

Zákon č. 225/2017 Sb. nahradil první větu ustanovení 
§ 32 odst. 2 stavebního zákona, která zněla „Součástí 
politiky územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území.“ větou „K návrhu politiky 
územního rozvoje ministerstvo zajistí vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území.“ Posouzení vlivu na 
předmět ochrany a celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti jako součást vyhodnocení 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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vlivů na udržitelný rozvoj území již proto není součástí 
politiky územního rozvoje. Z téhož důvodu nelze 
zahrnout posouzení vlivu pod společný pojem „politika 
územního rozvoje“. 

 

 

2) K  § 5 písm. a) bod 1 

Požadujeme bod 1 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního 
rozvoje lze provést v obecné rovině odkazem na § 18, 
31 a 32 stavebního zákona, kde jsou cíle a obsah 
politiky specifikovány. Vzhledem k charakteru 
koncepce, jakou je politika územního rozvoje, by 
„shrnutí obsahu a hlavních cílů“ bylo buď zcela 
zbytečným „převyprávěním“ obsahu a cílů uvedených 
v citovaných ustanoveních a nebo, v případě jejich 
konkretizace, neodůvodněným seznamem priorit, 
oblastí, os, ploch, koridorů a úkolů, jinak snadno 
zjistitelným v politice samé. 

 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn.  

 

3) K § 5 písm. a) bodu 2 

Doporučujeme bod 2 vypustit. 

Odůvodnění 

Vzhledem ke složitosti procesu pořizování politiky 
územního rozvoje, který zahrnuje jak postupy podle 
stavebního zákona, tak standardní postupy přípravy 
vládních materiálů, nepovažujeme očekávané datum 
nabytí účinnosti za dostatečně vypovídající údaj. 

 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 

 

4) K  § 5 písm. a) bodu 3 

 
Akceptováno částečně. Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK 
je materiálem, který musí mít výpovědní hodnotu i jako 
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Požadujeme vypustit slova „celkového řešení a“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Vzhledem k charakteru koncepce, jakou je politika 
územního rozvoje, není zřejmé, co by měl obsahovat 
„přehled celkového řešení“, blíže viz odůvodnění 
předchozí připomínky. 

 

samostatně stojící dokument. Je proto nutné, aby kromě 
samotného hodnocení vlivu obsahoval též přehled věcné 
náplně PÚR. Přehledem variant řešení přitom není vyjádřen 
veškerý obsah PÚR – obsah PÚR bez územního průmětu 
(př. republikové priority, úkoly pro ministerstva apod.) není 
sensu stricto variantou řešení PÚR. Je proto navrženo nové 
znění bodu 3, dle kterého autorizovaná osoba shrne obsah 
(předmět) předkládané PÚR (resp. předmět aktualizace) a 
navržené varianty řešení jednotlivých obsahových náležitostí 
PÚR. 

 

5) K § 5 písm. c) 

Požadujeme slovo „identifikaci“ nahradit slovy „odborný 
odhad možností ovlivnění“ a vypustit slova „které 
budou pravděpodobně politikou územního rozvoje 
ovlivněny,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Posuzování „vlivu“ na úrovni koncepce jako je politika 
územního rozvoje představuje odhad možnosti 
budoucího nepřímého ovlivnění, neboť politika 
územního rozvoje neobsahuje žádné konkrétní územní 
řešení, jak též potvrzují nálezy Ústavního soudu. 
Posuzování vlivu se zde proto ocitá v lepším případě 
na hranici jeho možné predikovatelnosti. Požadavek 
„identifikovat“ dotčené EVL a PO je proto nesplnitelný. 

 

 
Vysvětleno. V návaznosti na požadavek § 45i odst. 8 
zákona č. 114/1992 Sb. a článku 6 odst. 3 směrnice 
92/43/EHS „o stanovištích“ je nutné provést posouzení vlivu 
koncepcí, které by mohly významně ovlivnit předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. Takovou koncepci lze schválit pouze v případě, 
že nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000, a to na základě stanoviska o posouzení vlivů 
na životní prostředí. Toto stanovisko musí s ohledem na tyto 
zákonné požadavky učinit jasný závěr ohledně významnosti 
vlivu každé koncepce, vč. PÚR. Odborný odhad možnosti 
ovlivnění není pro potřeby zákonného požadavku § 45i odst. 
8 zákona č. 114/1992 Sb. přípustný. Byť věcný obsah 
posouzení bude spíše upozorněním na limity v území, pro 
účely možnosti učinění spolehlivého závěru nelze ve 
vyhlášce takto neurčitou definici zakotvit.  
 
MŽP toto upraví metodicky. 
 

 

6) K  § 5 písm. d) 

Požadujeme slova „identifikaci a popis očekávaných“ 
nahradit slovy „odborný odhad možnosti“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Vysvětleno. Viz předchozí připomínka. Přestože obecnější 
charakter PÚR je zřejmý (a skutečně se bude jednat spíše o 
identifikaci limitů), je třeba se i v případě tohoto dokumentu 
držet standardní chronologie úvahy – identifikace vlivů, jejich 
popis (zdůvodnění) a hodnocení jejich očekávané 
významnosti. 
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Odůvodnění 

Viz předchozí připomínka. 

 
MŽP toto upraví metodicky. 

 

7) K  § 5 písm. e) 

Požadujeme slovo „vyhodnocení“ nahradit slovy 
„odborný odhad“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění připomínky k § 5 písm. c) a d). 

 
Vysvětleno. Viz odůvodnění vysvětlení předchozích dvou 
připomínek. 

 

8) K  § 5 písm. g) 

Písmeno g) požadujeme uvést v tomto znění: 

  „g) popis očekávaných vlivů jednotlivých variant 
řešení politiky územního rozvoje vycházející 
ze současného stavu předmětu ochrany v zájmovém 
území,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Požadavek stanovení pořadí variant řešení z hlediska 
očekávaných vlivů směřuje proti smyslu ustanovení § 4 
odst. 3 stavebního zákona. Dotčený orgán má obecně 
vzato poskytnout potřebné informace, případně na 
základě ustanovení právních předpisů stanovit 
podmínky pro každou z variant. Vyhodnocení variant je 
úkolem pořizovatele politiky územního rozvoje, včetně 
případného prokázání, že bylo navrženo řešení 
s nejmenším možným vlivem. 

 
 
 
Akceptováno částečně. Autorizovaná osoba poskytuje 
v rámci procesu pořizování PÚR odborný podklad, není 
dotčeným orgánem. Na základě tohoto dílčího podkladu poté 
pořizovatel vyhodnotí varianty PÚR. Popis vlivů (veškerých 
variant) je nadto proveden již podle písm. d) tohoto 
ustanovení. Z hlediska variant je nepřekročitelným 
zákonným limitem § 45i odst. 8 ZOPK, není-li u PÚR 
stanoven významně negativní vliv, lze jednotlivé varianty 
porovnat z hlediska vlivů na EVL a PO, volba varianty, která 
bude součástí vydané PÚR je nicméně stále na jejím 
pořizovateli. Není nicméně nutné stanovovat pořadí variant 
(byť jen z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000), 
postačí jejich porovnání. 

 

9) K  § 5 písm. i) 

Požadujeme slova „má nebo nemá“ nahradit slovy 

 
Vysvětleno. V návaznosti na požadavek § 45i odst. 8 
zákona č. 114/1992 Sb. a článku 6 odst. 3 směrnice 
92/43/EHS „o stanovištích“ je nutné provést posouzení vlivu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYFDSSKP)



 

Stránka 12 (celkem 85) 

„může mít“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Vzhledem k výše naznačenému charakteru politiky 
územního rozvoje tato může mít pouze nepřímé a jen 
do určité míry pravděpodobné vlivy. Zda tyto vlivy 
mohou s větší pravděpodobností nastat, se ukáže až 
při postupné konkretizaci politikou stanovených priorit, 
oblastí, os, ploch, koridorů a úkolů v navazující 
územně plánovací činnosti. 

 

koncepcí, které by mohly významně ovlivnit předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti. Takovou koncepci lze schválit pouze v případě, 
že nebude mít významný negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000, a to na základě stanoviska o posouzení vlivů 
na životní prostředí. Stanovisko SEA musí s ohledem na tyto 
zákonné požadavky učinit jasný závěr ohledně významnosti 
vlivu každé koncepce, vč. PÚR. Odborný odhad možnosti 
ovlivnění není pro potřeby zákonného požadavku § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. přípustný. Byť věcný obsah 
posouzení bude spíše upozorněním na limity v území, pro 
účely možnosti učinění spolehlivého závěru nelze ve 
vyhlášce takto obecnou definici zakotvit. PÚR by na základě 
takto formulovaného záměru nebylo možné vydat s ohledem 
na limit v § 45i odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

10) K § 6  

Doporučujeme vypustit označení odstavce 1, neboť § 6 
není členěn na odstavce. 

 
Akceptováno jinak. Nově je ustanovení členěno na dva 
odstavce. 

 11) K § 6 

Požadujeme v úvodní části ustanovení slova 
„Posouzení vlivu, které je součástí návrhu zásad 
územního rozvoje nebo jejich aktualizace (dále jen 
„zásady územního rozvoje“), obsahuje“ nahradit slovy 
„Posouzení vlivu návrhu zásad územního rozvoje nebo 
jejich aktualizace (dále jen „posouzení zásad územního 
rozvoje“) obsahuje“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Pojetí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
jako součásti zásad územního rozvoje bylo odstraněno 
zákonem č. 350/2012 Sb., kterým byla druhá věta 
ustanovení § 37 odst. 1 stavebního zákona znějící 
„Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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vlivů na udržitelný rozvoj území.“ nahrazena větou „K 
návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.“. 
Posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, které je 
součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
již proto není součástí zásad územního rozvoje, ale 
samostatnou doprovodnou dokumentací. Z téhož 
důvodu nelze zahrnout posouzení vlivu pod společný 
pojem „zásady územního rozvoje“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Vyřešeno doplněním nového odst. 2. 

 

12) K § 6 písm. a) bodu 2 

Požadujeme slova „shrnutí obsahu a hlavních cílů 
návrhu zásad územního rozvoje a“ vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Shrnutí obsahu a hlavních cílů návrhu zásad územního 
rozvoje lze provést v obecné rovině, na této rovině je 
však plně nahraditelné odkazem na § 18 a 36 
stavebního zákona, kde jsou cíle a obsah zásad 
územního rozvoje specifikovány. Vzhledem 
k charakteru koncepce, jakou jsou zásady územního 
rozvoje, by „shrnutí obsahu a hlavních cílů“ bylo buď 
zcela zbytečným „převyprávěním“ obsahu a cílů 
uvedených v citovaných ustanoveních, nebo, v případě 
jejich konkretizace, nesmyslným seznamem priorit, 
oblastí, os, ploch, koridorů a úkolů, jinak snadno 
zjistitelným v zásadách samých. 

 

 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 

 

13) K  § 6 písm. a) bodu 3 

Doporučujeme bod 3 vypustit. 

 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
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Odůvodnění 

Vzhledem ke složitosti procesu pořizování zásad 
územního rozvoje, který například zahrnuje možnost 
pořízení nového návrhu pro společné jednání po 
společném jednání, možnost opakovaného veřejného 
projednání (nikoliv pouze jednou), možnost pořízení 
nového návrhu pro společné jednání po veřejném 
projednání a další „proměnné“, nepovažujeme 
očekávané datum nabytí účinnosti za  dostatečně 
vypovídající údaj. 

 

 

14) K  § 6 písm. a) bodu  4 

 Požadujeme přesně specifikovat, co má být obsahem 
„přehledu celkového řešení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Vzhledem k charakteru koncepce, jakou jsou zásady 
územního rozvoje, není zřejmé, co by měl obsahovat 
„přehled celkového řešení“. Obsah řešení vyjádřený ve 
výkrese ploch a koridorů, případně ve výkrese 
uspořádání území kraje, nelze dále komprimovat. 
Obsah zásad územního rozvoje je dále patrný 
z obsahu textové části dokumentace. Další shrnutí by 
již mohlo být pouze „slohovým cvičením“, kterým by 
byla pouze „převyprávěna“ obecná ustanovení zákona. 

 
 
Akceptováno částečně. „Přehled celkového řešení“ byl 
nahrazen slovem „obsah“ v bodě 3. Přestože obsah ZÚR je 
definován právním předpisem, konkrétní obsah konkrétní 
(aktualizace) ZÚR, tedy její věcná náplň, bude pokaždé jiná. 
Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je materiálem, který musí 
mít výpovědní hodnotu i jako samostatně stojící dokument. 
Je proto nutné, aby kromě samotného hodnocení vlivu 
obsahoval též přehled věcné náplně ZÚR. Přehledem 
variant řešení přitom není vyjádřen veškerý obsah ZÚR – 
obsah PÚR bez územního průmětu (př. priority územního 
plánování kraje) není sensu strictu variantou řešení ZÚR. 

 

15) K  § 6 písm. g) 

Požadujeme písmeno g) vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Není zřejmé, co by mohla autorizovaná osoba zjistit 

 
 
 
 Akceptováno částečně. Ustanovení bylo ve vztahu 
k návštěvě (jednorázová návštěva) a terénnímu šetření 
(případné opakované / systematické návštěvy s konkrétním 
cílem zaměřené na monitoring konkrétních fenoménů) 
doplněno o „případné“. Předmětem aktualizace ZÚR jsou 
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„návštěvou a terénním šetřením v zájmovém území“, 
jestliže jsou zásady územního rozvoje vydávány 
v měřítku 1:100 000 pro celé území kraje a plochy a 
koridory v nich vymezené nepředstavují lokalizaci 
záměru, nýbrž jsou plochou nebo koridorem, ve kterém 
bude vhodná lokalizace záměru teprve hledána. 
Autorizovaná osoba je za kvalitně vypracované 
posouzení provedené na základě spolehlivě zjištěných 
a dostačujících informací sama zodpovědna, neurčitý 
obsah ustanovení („výsledky návštěvy a terénního 
šetření v zájmovém území, je-li tyto údaje … účelné 
uvádět“) může být spíše zdrojem závažných obtíží 
při jeho aplikaci, než oporou pro zpracování posouzení. 

např. koridory dopravní infrastruktury, kde je identifikace 
vlivů možná a není vyloučeno, že bude otázku možných 
vlivů třeba ověřit v terénu. Nelze konstatovat, že pro účely 
ZÚR není nikdy návštěva lokality vyžadována, vyhláška 
musí pro toto vytvořit podmínky. V opačném případě 
nemůže autorizovaná osoba převzít namítanou 
zodpovědnost za vypracované posouzení. 

 

16) K § 6 písm. j) 

Písmeno j) požadujeme uvést v tomto znění: „j) popis 
očekávaných vlivů jednotlivých variant řešení zásad 
územního rozvoje vycházející ze současného stavu 
předmětu ochrany v zájmovém území,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Požadavek stanovení pořadí variant řešení z hlediska 
očekávaných vlivů směřuje proti smyslu ustanovení § 4 
odst. 3 stavebního zákona. Úkolem dotčeného orgánu 
je poskytnout potřebné informace, případně na základě 
právních předpisů stanovit podmínky pro každou 
z variant. Vyhodnocení variant je pak úkolem 
pořizovatele zásad územního rozvoje, včetně 
případného prokázání, že bylo navrženo řešení 
s nejmenším možným vlivem. O výběru nejvhodnější 
varianty rozhoduje na základě návrhu pořizovatele 
zastupitelstvo kraje (§ 38 odst. 2 stavebního zákona). 

 
 
 
Akceptováno částečně. Autorizovaná osoba poskytuje 
v rámci procesu pořizování ZÚR odborný podklad, není 
dotčeným orgánem. Na základě tohoto dílčího podkladu poté 
pořizovatel vyhodnotí varianty ZÚR. Popis vlivů (veškerých 
variant) je nadto proveden již podle písm. e) tohoto 
ustanovení. Z hlediska variant je nepřekročitelným 
zákonným limitem § 45i odst. 8 ZOPK, není-li u PÚR 
stanoven významně negativní vliv, lze jednotlivé varianty 
porovnat z hlediska vlivů na EVL a PO, volba varianty, která 
bude součástí vydané PÚR je nicméně stále na jejím 
pořizovateli. Není nicméně nutné stanovovat pořadí variant 
(byť jen z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000), 
postačí jejich porovnání. 
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17) K § 7  

Požadujeme v legislativní zkratce v úvodní části textu 
ustanovení nahradit slova „územní plán“ slovy 
„posouzení územního plánu“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Posouzení územního plánu není podle stavebního 
zákona součástí územního plánu, viz např. § 50 odst. 1 
věta prvá. Přitom návrh vyhlášky sám zavedenou 
zkratku neužívá, neboť ve stejném ustanovení užívá 
opakovaně pojem „územní plán“ ve vlastním smyslu. 
Pro příklad ustanovení § 7 písm. a) bod 2 nepožaduje 
shrnout obsah a hlavní cíle posouzení vlivů, jak by 
vyplývalo ze zavedené zkratky, ale samotného 
územního plánu. 

 
 
Akceptováno 
Vyřešeno doplněním nového odst. 2. 

 

18) K  § 7 písm. a) bodu 2 

Požadujeme slova „shrnutí obsahu a hlavních cílů 
návrhu územního plánu a“ vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Shrnutí obsahu a hlavních cílů územního plánu lze 
provést v obecné rovině, v této rovině je však plně 
nahraditelné odkazem na § 18 a § 43 odst. 1 
stavebního zákona, kde jsou cíle a obsah územního 
plánu specifikovány. Vzhledem k charakteru koncepce 
jakou je územní plán, by „shrnutí obsahu a  hlavních 
cílů“ bylo duplicitní k obecným ustanovením stavebního 
zákona. 

 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 

 

19) K  § 7 písm. a) bodu 3 
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Doporučujeme bod 3 vypustit. 

Odůvodnění 

Vzhledem ke složitosti procesu pořizování územního 
plánu, který kromě možností opakovat některé etapy 
pořizování, pokud vyvstane potřeba, zahrnuje také 
možnost vyvolat řízení o rozporu podle správního řádu, 
pokud nastanou odpovídající okolnosti, nebo potřebu 
prokazovat převahu veřejného zájmu, výběr varianty 
s nejmenším možným vlivem, případně zajišťovat 
kompenzační opatření a další ne vždy předvídatelné 
situace, nepovažujeme očekávané datum nabytí 
účinnosti za dostatečně vypovídající údaj. 

Akceptováno. Text vypuštěn. 

 

20) K  § 7 písm. a) bodu 

 Požadujeme přesně specifikovat, co má být obsahem 
„přehledu celkového řešení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

Vzhledem k charakteru koncepce, jakou je územní 
plán, není zřejmé, co by měl obsahovat „přehled 
celkového řešení“. Obsah řešení vyjádřený v hlavním 
výkrese, případně v koordinačním výkrese, nelze dále 
komprimovat. Obsah územního plánu je dále patrný 
z obsahu textové části této dokumentace. 

21) K  § 7 písm. j) 

Písmeno j) požadujeme uvést v tomto znění: 

 „j) popis očekávaných vlivů jednotlivých variant řešení 
územního plánu vycházející ze současného stavu 
předmětu ochrany v zájmovém území,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění 

 
 
 
Akceptováno částečně. „Přehled celkového řešení“ byl 
nahrazen slovem „obsah“ v bodě 3. Přestože obsah ÚP je 
definován právním předpisem, konkrétní obsah konkrétního 
ÚP či jeho změny, tedy její věcná náplň, bude pokaždé jiná. 
Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je materiálem, který musí 
mít výpovědní hodnotu i jako samostatně stojící dokument. 
Je proto nutné, aby kromě samotného hodnocení vlivu 
obsahoval též přehled věcné náplně ÚP. Přehledem variant 
řešení přitom není vyjádřen veškerý obsah ZÚR – obsah 
PÚR bez územního průmětu (př. koncepce rozvoje obce) 
není sensu strictu variantou řešení ÚP. 
 
 
Akceptováno částečně. Autorizovaná osoba poskytuje 
v rámci procesu pořizování ÚP odborný podklad, není 
dotčeným orgánem. Na základě tohoto dílčího podkladu poté 
pořizovatel vyhodnotí varianty ÚP. Popis vlivů (veškerých 
variant) je nadto proveden již podle písm. e) tohoto 
ustanovení. Přesto není nezbytně nutné stanovovat (byť jen 
z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000) pořadí 
variant, postačovat bude jejich porovnání. 
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Požadavek stanovení pořadí variant řešení z hlediska 
očekávaných vlivů směřuje proti smyslu ustanovení § 4 
odst. 3 stavebního zákona. Dotčený orgán má obecně 
vzato poskytnout potřebné informace, případně na 
základě ustanovení právních předpisů stanovit 
podmínky pro každou z variant. Vyhodnocení variant je 
úkolem pořizovatele územního plánu, včetně 
případného prokázání, že bylo navrženo řešení 
s nejmenším možným vlivem. O výběru nejvhodnější 
varianty rozhoduje na základě návrhu pořizovatele 
zastupitelstvo obce (§ 51 odst. 2 stavebního zákona). 

 

22) K  § 8 odst. 2 

Doporučujeme slova „zneškodňování odpadů“ uvést do 
souladu s terminologií zákona o odpadech, který v § 4 
odst. 1 písm. e) upravuje „nakládání s odpady“, které 
zahrnuje také jejich „využití“ [následující písmena r), t), 
u)], nebo „odstranění“ [písmeno v)]. 

 
 
Akceptováno jinak – formulace upravena 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo kultury 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

 

K ust. § 2 až 7:  
 
MZV navrhuje zařadit do obsahu posouzení vlivu 
záměru, koncepce nebo územně plánovací 
dokumentace na předmět ochrany či celistvosti 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti vedle 
tzv. zmírňujících opatření též návrh 

Akceptováno jinak.  
Do ustanovení § 2, 4, 5, 6 a 7 byl doplněn požadavek na 
uvedení rámcového zhodnocení možností kompenzačních 
opatření. Návrh kompenzačních opatření jde nad rámec 
autorizace, která je MŽP udělována, jejich ukládání probíhá 
v samostatném správním řízení, ve kterém je třeba řešit mj. 
majetkoprávní poměry apod., které není možné v úrovni 
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tzv. kompenzačních opatření (charakterizovaných v 
ust. § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Proto 
se navrhuje doplnit ust. § 2, 3, 4, 5, 6 a 7 o text znějící 
například:  
 
„x) návrh kompenzačního opatření pro případ 
významného negativního vlivu na předmět ochrany 
nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti“.  
 
Do navrženého textu lze vložit konkretizaci příslušného 
dokumentu, jehož vliv na předmět ochrany nebo 
celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti se posuzuje, tzn. např. zda se jedná o vliv 
záměru či návrh územního plánu.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:  
 
V předloženém materiálu se stanoví, že posouzení 
vlivu záměru, koncepce nebo územně plánovací 
dokumentace na předmět ochrany či celistvosti 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti má 
obsahovat opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
očekávaných nepříznivých vlivů, tj. zmírňující opatření. 
MZV však postrádá v obsahu posouzení vlivu tzv. 
kompenzační opatření, jejichž přijetí je za určitých 
okolností nezbytné, a to vzhledem k článku 6 odst. 4 
směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, resp. podle ust. § 45i odst. 9 a 11 výše 
citovaného zákona.  
 
MZV je názoru, že je účelné, aby dotčená posouzení 
vlivu již obsahovala návrh kompenzačních opatření, jež 

posouzení řešit. Lze nicméně stanovit rámec věcné náplně 
kompenzačních opatření (jak lze kompenzovat). 
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by měla být přijata, pokud je třeba dotčený záměr, 
koncepci či územně plánovací dokumentaci schválit i 
přes to, že se prokáže jejich významný negativní vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti.   

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Bez připomínek 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády Bez připomínek 

 

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace a 
předseda Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace 
 

-  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský úřad Bez připomínek  

Moravskoslezský kraj Bez připomínek  

Plzeňský kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj  
 

k § 2 písm. g), § 3 písm. c), § 7 písm. g) vyhlášky 
 

navrhujeme nové znění těchto písmen: „výsledky 
návštěv a terénních šetření v zájmovém území, údaje o 
provedených konzultacích a závěry provedených 
konzultací,“  
Odůvodnění: 
Text „výsledky návštěvy a terénního šetření“ evokuje, 
že je při posuzování záměru dostatečné realizovat 
pouze jednu návštěvu. Krajský úřad navrhuje obecnější 
formulaci „výsledky návštěv a terénních šetření“ 
obdobně jako je tomu v případě  hodnocení 
zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a 
krajiny. Dále z uvedeného textu není zcela zřejmé, zda 

 
Akceptováno. Text upraven. 
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mají být součástí „posouzení“ i výstupy (závěry) 
z konzultací. Posouzení v současné době často 
obsahují pouze obecné informace o tom, s kým byl 
záměr konzultován, avšak zcela chybí informace o 
tom, k jakým závěrům se při konzultacích dospělo, tzn. 
zda se závěry posouzení daný specialista bezvýhradně 
souhlasí či zda má opačné mínění. Není tedy možné 
„posouzení“ v této části ověřit, přičemž skutečné 
výsledky dílčích konzultací s odborníky jsou pro 
posouzení vlivů záměrů zásadní.  
Tato připomínka je zásadní. 

 k § 4 písm. j), § 5 písm. h), § 6 písm. k) vyhlášky 
navrhujeme nové znění tohoto písmene a vložit 
následující písmeno: 
„j) návrh konkrétních opatření k vyloučení negativního 
vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, nebo jeho 
zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, a, je-li možné či 
účelné je stanovit a vliv záměru není hodnocen jako 
významně negativní,  
k) porovnání míry negativního vlivu zásahu bez 
realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke 
kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu 
v případě jejich realizace,“ 
 
Odůvodnění: 
Dle názoru Krajského úřadu umožňuje navržené znění 
prohlubovat současný nejčastější a významný 
nedostatek v náležitostech posouzení, kdy jsou v jeho 
závěru navrhována zcela obecná, nekonkrétní, 
zbytečná  či nepoužitelná řešení „dle zažité šablony“. 
Krajský úřad navrhuje využít upravené znění uvedené 
v § 8 odst. 3 písm. c) bod 5 a 6 vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
Akceptováno jinak. 
Doplněna formulace „proveditelná“ opatření. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 k § 8 odst. 3 písm. b) bod 4 vyhlášky 
navrhujeme toto znění bodu: „údaje o provedených 
konzultacích s uvedením osoby konzultanta a rozsahu 

 
Akceptováno částečně. Text upraven. 
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konzultace a závěry provedených konzultací,“ 
 
Odůvodnění: 
Na základě současného znění mohou chybět 
informace o tom, k jakým závěrům se při konzultacích 
dospělo, tzn. zda se závěry hodnocení daný specialista 
bezvýhradně souhlasí či zda má opačné mínění. Není 
tedy možné „posouzení“ v této části ověřit, přičemž 
skutečné výsledky dílčích konzultací s odborníky jsou 
pro posouzení vlivů záměrů zásadní. 

 Tato připomínka je zásadní. 

Olomoucký kraj  
 

K § 6 písm. f) a § 7 písm. f): Tato ustanovení 
doporučujeme vypustit.  

Odůvodnění: Požadavek zakotvený v daných 

ustanoveních je nesystémový, neboť s ohledem na § 

36 odst. 1 stavebního zákona (dále jen „SZ“) „…., 

stanovené využití územní rezervy se přitom z hlediska 

vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti neposuzuje“ povede k nejednotným 

požadavkům a následně informacím o dané 

problematice v územním plánování.   

S ohledem na § 36 odst. 1 SZ územní rezerva sama o 
sobě nemůže být důvodem požadavku na posuzování 
a následné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území (dále jen „VVURÚ“), tudíž aplikací tohoto bodu 
vyhlášky budou vznikat nesourodé informace o území. 
Výstup z územně plánovací činnosti bude 
nesystémový: různorodost informace o ÚPD s územní 
rezervou, ale bez nutnosti posouzení a řešení VVURÚ 
a ÚPD s územní rezervou, ale s nutností posouzení a 
řešení VVURÚ.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že daný požadavek 
postrádá logiku a jeví se z komplexního pohledu jako 
samoúčelný. 

 

 
Vysvětleno. Vyhláška ustanovení § 36 odst. 1 stavebního 
zákona plně respektuje, neboť identifikace vlivů územních 
rezerv se nepromítá do závěrů posouzení. 
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 K § 7: Toto ustanovení navrhujeme upravit. 

Odůvodnění: Vyhláška nereaguje na stavební zákon, 
který je založen na principu hierarchie územního 
plánování a závaznosti nadřazené dokumentace. 
Ustanovení § 50 odst. 6 SZ zní: „Pokud z posouzení 
vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
vyplyne, že územní plán má významný negativní vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl 
předmětem posouzení vydaných zásad územního 
rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační 
opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve 
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).“ Dopady 
uvedeného ustanovení SZ je třeba do vyhlášky 
zapracovat, aby se předešlo 
případným nedorozuměním v požadavcích na 
posuzování ÚP.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
Vysvětleno. Není zřejmé, co je věcným obsahem 
připomínky. Vyhláška nijak neupravuje postupy podle § 45i 
odst. 9 – 12 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu se 
zmocněním v odst. 13 § 45i pouze stanoví náležitostí 
posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, nic jiného 
být obsahem vyhlášky nemůže. Postupy v případě 
významného negativního vlivu územního plánu se případně 
uplatní až po samotném provedení „naturového“ posouzení. 

Zlínský kraj Bez připomínek  

Ústecký kraj  
 
 

K § 8 odst. 3 písm. c)  
Navrhujeme v § 8 odst. 3 písm. c) za bod 5. vložit nový 
bod 6., který zní: 
 
„6. návrh následného monitoringu negativního vlivu 
zásahu na chráněné zájmy a návrh způsobu jeho 
vyhodnocování,“ 
 
Dále navrhujeme dosavadní body 6. a 7. označit jako 
body 7. a 8. 
  
Odůvodnění: 
Dosavadní právní úprava náležitostí biologického 
hodnocení obsahuje rovněž návrh následného 
monitoringu negativních vlivů hodnoceného záměru. 

 
Akceptováno. 
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Ten je v řadě případů účelný pro minimalizaci 
negativních vlivů hodnocených zásahů a bývá v praxi 
často využíván jako podklad rozhodnutí například v 
řízeních ve věci povolení výjimek ze zásahů u zvláště 
chráněných druhů. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 

Jihomoravský kraj 
 
  

Zásadní připomínky za odbor životního prostředí: 

 
1. K § 2 - § 7 návrhu vyhlášky - Doplnit požadavky na 
obsah posouzení vlivu záměru nebo koncepce 
o rámcové zhodnocení potenciálních 
kompenzačních opatření. 

1. V § 2 doplnit písmeno n), které zní: „u záměru 

s významným negativním vlivem rámcové 

zhodnocení potenciálních kompenzačních 

opatření.“, 

2. V souvislosti s bodem 1. provést související 

technické úpravy textu [v § 2 písm. l) odstranit 

na konci spojku „a“; v § 2 písm. m) nahradit na 

konci tečku čárkou a spojkou „a“], 

3. Analogicky doplnit a upravit § 3 a § 4 - § 7 ve 

vztahu ke koncepci. 

Odůvodnění:  
Pro praxi krajských úřadů jako orgánů ochrany přírody 
je zcela nevyhovující, aby ve „vyhodnocení vlivů“ 
záměru či koncepce, kterými byl konstatován 
významný negativní vliv, absentovala stať 
o kompenzačních opatřeních zpracovaná 
autorizovaným hodnotitelem. Podle dostupných 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Do ustanovení § 2, 4, 5, 6 a 7 byl doplněn 
požadavek na uvedení rámcového zhodnocení možností 
kompenzačních opatření. 
 
 
Akceptováno. 
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informací je tím sledován názor, že vyhodnocení nemá 
obsahovat návrh kompenzačních opatření1. 
Navrhujeme proto v navrhované prováděcí vyhlášce 
explicitně vyjádřit požadavek alespoň na rámcové 
zhodnocení potenciálních kompenzačních 
opatření. Zhodnocení by mělo obsahovat legislativní 
a metodické požadavky na stanovení kompenzačních 
opatření, rámcový výčet možných kompenzačních 
opatření pro danou situaci, úvahu o jejich 
proveditelnosti (neproveditelnosti) a o nárocích 
(zejména finančních, časových, technických, 
administrativních) na jejich realizaci a zajištění. 
Takovéto zhodnocení bude jednak zásadní pro další 
postup investora a dále vytvoří významný podklad pro 
další postup krajských úřadů a dalších příslušných 
orgánů ochrany přírody po případném podání žádosti o 
uložení kompenzačních opatření. Uvedené 
koresponduje s tím, že v současnosti jsou odborně 
způsobilí k posouzení možností kompenzací pouze 
autorizovaní hodnotitelé, přičemž jinak je pro danou 
materii typický nedostatek informací a zkušeností. 
Jako naprosto nepřijatelné se jeví, aby až po podání 
žádosti o stanovení kompenzačních opatření byly 
krajské úřady zatíženy řešením uvedených otázek 
(finanční výdaje, odborná a administrativní náročnost, 
odpovědnost za rizika spojená s návrhem 
kompenzačních opatření).2 Jako vhodná se proto pro 
futuro jeví změna právní úpravy v tom smyslu, aby 
zajištění zpracování návrhu kompenzačních opatření 
autorizovanou osobou bylo povinností investora 
záměru, či pořizovatele koncepce. 

 

                                            
1 Přestože tento požadavek obsahuje platný materiál „Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“ Věstník Ministerstva životního prostředí, listopad 2007, částka 11, s. 15 a násl. 
2 Orgán ochrany přírody převezme odpovědnost za jím pořízený podklad, tj. jeho dostatečnost, proveditelnost, naplnění biologických předpokladů apod. 
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 Zásadní připomínky za odbor územního plánování a 
stavebního řádu: 

1. Zásadní připomínka – obecně: 

Návrh vyhlášky v částech majících vztah k politice 
územního rozvoje a k územně plánovací 
dokumentaci (ÚPD) nezohlednil zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. V částech 
majících vztah k územně plánovací dokumentaci 
požadujeme návrh vyhlášky přepracovat 
(konkrétně – viz níže).  

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky chybně upravuje obsah posouzení 
vlivu politiky územního rozvoje (PÚR), zásad 
územního rozvoje (ZÚR) a územního plánu (ÚP) 
na lokality EVL a PO jako jejich součást. Obsah 
PÚR, ZÚR a ÚP stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) 
a upřesňují jeho prováděcí předpisy. Z bodu B. 
Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jednoznačně 
vyplývá, že posouzení předpokládaných vlivů na 
lokality EVL a PO je součástí tzv. vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také 
VVURU). Ze znění stavebního zákona je zřejmé, 
že VVURU není součástí PÚR (viz § 32 odst. 2 ve 
znění od 01.01.2018), není součástí ZÚR (viz § 37 
odst. 1 ve znění od 01.01.2013) a ani ÚP (viz § 50 
odst. 1 ve znění od 01.01.2013).    

 

 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 Zásadní připomínka – obecně: 

Návrh vyhlášky v částech majících vztah k PÚR, 
ZÚR a ÚP nezohlednil zákon č. 225/2017 Sb., 
kterým se mění stavební zákon, ačkoli vyšel ve 

 
 
Vysvětleno. Vyhláška stanoví náležitosti posouzení dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., procesní vazba mezi zákonem 
o ochraně přírody a krajiny a stavebním zákonem je 
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Sbírce zákonů v částce 82 rozeslané dne 
31.07.2017, tj. s pětiměsíčním předstihem před 
nabytím jeho účinnosti (dnem 01.01.2018). 
V částech majících vztah k PÚR, ZÚR a ÚP 
požadujeme návrh vyhlášky přepracovat 
(konkrétně - viz níže).  

V bodě D. „Zhodnocení platného právního stavu 
a odůvodnění nezbytnosti jeho změny“ části I. 
„Obecná část“ Odůvodnění požadujeme 
okomentovat soulad návrhu vyhlášky se 
stavebním zákonem, kterým se v souladu se 
zvláštním ustanovením pro posuzování PÚR a 
ÚPD na životní prostředí řídí posuzování vlivů 
PÚR, ZÚR a ÚP (viz § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rovněž tak je 
třeba uvést do souladu se stavebním zákonem a 
jeho prováděcími předpisy část II „Zvláštní část“ 
Odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky nezohlednil znění stavebního 
zákona od 01.01.2013, ze kterého je zřejmé, že 
VVURU není součástí ÚPD, ani poslední  novelu 
stavebního zákona (viz výše) zavádějící institut 
zkráceného postupu pořizování aktualizace ZÚR 
a změny ÚP – viz § 42a až § 42c, § 55a až § 55c 
stavebního zákona ve znění od 01.01.2018.  

V obecné části Odůvodnění je okomentován 
soulad návrhu vyhlášky s předpisy EU a se 
zákonem, k jehož provedení je navržena (tj. 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákonem 
ZOPK). S ohledem na to, že při posuzování vlivů 
PÚR a ÚPD na životní prostředí (tj. včetně vlivů na 
EVL a PO) se podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

ošetřena § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. větou 
poslední. Na procesní vazby zpracování posouzení a 
pořizování PÚR a ÚPD proto nemá přijetí vyhlášky vliv. 
Předkládaná vyhláška nemůže v souladu se zmocňovacím 
ustanovením § 45i odst. 13 stanovit nic jiného, než 
(obsahové) náležitosti posouzení.  
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pozdějších předpisů (zákon ZPV) postupuje podle 
stavebního zákona, považujeme za zásadní 
opomenutí, že Odůvodnění obsahuje pouze 
komentář k souladu předkládaného návrhu 
vyhlášky se zákonem ZOPK ačkoli návrh právního 
předpisu má jednoznačné vazby na zákon ZPV a 
stavební zákon.  

Ve zvláštní části rovněž upozorňujeme na další 
chybné provázání zdůvodnění, se stavebním 
zákonem, např. v bodě „K § 6“ je tvrzeno, že 
posouzení vlivů je součástí návrhu ZÚR a jejich 
aktualizace, což je v rozporu se stavebním 
zákonem. Hodnotící část vyhodnocení vlivů na 
EVL a PO je vztažena k obsahovým náležitostem 
ZÚR podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
a zcela je opominuta vazba na obsah VVURU 
(jehož součástí je „naturové hodnocení“) 
stanovený přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 S. a 
přílohu stavebního zákona upravující část A 
VVURU, kterou je posouzení vlivů PÚR, ZÚR a 
ÚP na životní prostředí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Odůvodnění upraveno; též ve vztahu k PÚR 
(§ 4 vyhlášky) 

 Zásadní připomínka k § 6 vyhlášky: 

V odstavci (1) požadujeme první větu „Posouzení 
vlivů, které je součástí návrhu zásad územního 
rozvoje nebo jejich aktualizace (dále jen „zásady 
územního rozvoje“), obsahuje“ změnit takto 
„Posouzení vlivů zásad územního rozvoje na 
EVL a PO, které je součástí návrhu zásad 
územního rozvoje nebo jejich aktualizace (dále jen 
„zásady územního rozvoje“) vyhodnocení vlivů 
zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj 
území, obsahuje“ 

Odůvodnění: 

Ze stavebního zákona je zřejmé, že VVURU není 

 
 
Akceptováno jinak. Text upraven dle připomínek MMR. 
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součástí ÚPD, tj. není součástí návrhu ZÚR a to 
od 01.01.2013 (viz rovněž odůvodnění u obecných 
připomínek výše). 

 

 Zásadní připomínka k § 6 vyhlášky: 

V odstavci (1) požadujeme výčet obsahových 
náležitostí pod písm. a) až písm. l) upravit 
následovně:  

a) Základní údaje o zásadách územního rozvoje, 
a to: 
1. název zásad územního rozvoje a údaje o 

jejím pořizovateli a projektantovi  
2. stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 

návrhu zásad územního rozvoje, a popis 
vztahu k jiným koncepcím a územně 
plánovacím dokumentacím, 

3. očekávané datum nabytí účinnosti zásad 
územního rozvoje, 

3. přehled celkového řešení a navržených 
variant řešení návrhu zásad územního 
rozvoje včetně kritérií pro rozhodování o 
variantách nebo alternativách změn 
v jejich využití a hlavních důvodů pro jejich 
výběr a shrnutí případných úprav řešení 
provedených během zpracování posouzení, 

4. kopii stanovisek orgánů ochrany přírody 
podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, kterými nebyl vyloučen 
významný vliv návrhu zásad územního 
rozvoje na EVL a PO, 

b) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro 
zpracování posouzení vlivu návrhu zásad 
územního rozvoje a jejich jednotlivých variant a 
výčet použitých zdrojů,  

c) výčet evropsky významných lokalit a ptačích 

 
 
 
 
 
Vysvětleno. Vyhláška požaduje uvedení dále vyčtených 
údajů. Údaje, které mají být součástí posouzení, jsou 
jednoznačně uvedeny, slovo „základní“ je proto matoucí. 
Akceptováno. Text upraven. 
Akceptováno částečně. Ustanovení upraveno ve smyslu 
připomínek MMR, doplněn vztah k ZÚR sousedních krajů. 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
 
Akceptováno jinak. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
V úvodní větě vyhlášky a v § 1 a 2 jsou zavedeny legislativní 
zkratky. 
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oblastí, které budou pravděpodobně zásadami 
územního rozvoje ovlivněny, včetně lokalit na 
území cizího státu, jejich charakteristiku a 
zdůvodnění způsobu jejich výběru popis 
metody jejich výběru, 

d) identifikaci předmětů ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí, které 
budou pravděpodobně zásadami územního 
rozvoje ovlivněny, včetně jejich charakteristiky 
zaměřené na současný stav v území, cíle jeho 
ochrany a zdůvodnění způsobu výběru popis 
metody jejich identifikace, 

e) identifikaci a popis očekávaných vlivů 
jednotlivých součástí návrhu zásad územního 
rozvoje podle jejich obsahu, které lze rozumně 
přepokládat a vycházejících ze současného 
stavu předmětu ochrany v zájmovém území, 

f) upozornění na budoucí možné střety vyplývající 
z vymezení územních rezerv v zásadách 
územního rozvoje, 

g) výsledky návštěvy a případného terénního 
šetření v zájmovém území, je-li tyto údaje 
s ohledem na obsahové zaměření zásad 
územního rozvoje účelné uvádět; není-li to 
účelné, zdůvodní se, proč nejsou tyto informace 
součástí posouzení a údaje o provedených 
konzultacích, 

h) vyhodnocení významnosti vlivů podle písmene 
e), včetně vlivů kumulativních, a synergických a 
vlivů spolupůsobících faktorů, 

i) očekávané významné přeshraniční vlivy zásad 
územního rozvoje a údaje o provedených 
konzultacích se sousedními státy, 

j) pořadí porovnání zjištěných nebo 

Vysvětleno. Zásadní není popis metody, ale zdůvodnění 
výběru. Zatímco pouhý popis metody nemá většího 
významu, úvaha, která vedla k výběru dotčených lokalit je 
klíčová. 
 
 
 
Vysvětleno. Zásadní není popis metody, ale zdůvodnění 
výběru. Zatímco pouhý popis metody nemá většího 
významu, úvaha, která vedla k výběru dotčených lokalit je 
klíčová. 
 
 
 
Vysvětleno 
Jde o neurčitou formulaci, nadto nad rámec formulace ZOPK 
a směrnice o stanovištích. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. „očekávaných“ nahrazeno 
„předpokládaných“. 
Použita rovněž formulace navržená MMR. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Kumulativní a synergické vlivy jsou sensu 
stricto vnímány jako vlivy (buď stejného charakteru, který se 
kumuluje, nebo odlišné vlivy, které působí v synergii), vlivy 
spolupůsobících faktorů jsou vlivy působící na předmět 
ochrany v krajině (management, bilance živin apod.) 
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předpokládaných kladných a záporných vlivů 
podle jednotlivých variant řešení zásad 
územního rozvoje z hlediska očekávaných vlivů, 
pokud byly předloženy a pokud je možné jejich 
pořadí stanovit a jejich zhodnocení, 

k) opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení 
očekávaných nepříznivých vlivů zásad 
územního rozvoje a 

l) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu 
návrhu zásad územního rozvoje a konstatování, 
zda návrh zásad územního rozvoje má nebo 
nemá významný negativní vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

Odůvodnění: 

Ze stavebního zákona je zřejmé, že posouzení 
vlivů ZÚR na EVL a PO je součástí VVURU. 
Navrhované úpravy sjednocují obsahové 
požadavky navržené v návrhu vyhlášky 
s požadavky na obsah VVURU stanovenými 
zejména přílohou stavebního zákona a přílohou 
č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vypouští 
požadavky, které nejsou relevantní. K tomu 
považujeme za důvodné upřesnit následující: 

- Požadavky na základní údaje o ZÚR uvedené 
pod písm. a) v bodě 1 navrhujeme, kromě 
informací o pořizovateli, který pořízení ZÚR 
zajišťuje, doplnit obdobně jako je to u 
územního plánu o relevantní informace 
o projektantovi, jehož tým dokumentaci 
zpracoval. 

- Požadavek na popis vztahu ZÚR k jiným ÚPD 
uvedený pod písm. a) v bodě 2 je irelevantní, 
neboť vztah ZÚR k PÚR a ostatním ÚPD je 

Vysvětleno. Přeshraniční vlivy přesunuty do písm. e) 
 
Akceptováno částečně. Nejsou porovnávány vlivy podle 
variant, ale varianty podle vlivů. Pořadí není nutné stanovit, 
porovnání postačí. Ke zhodnocení dochází v písm. h). 
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stanoven přímo stavebním zákonem. Není 
zřejmé, co tvůrce vyhlášky předmětným 
požadavkem zamýšlel. Formulace požadavku 
„popis vztahu ZÚR k jiným ÚPD“ je však tak 
obecná, že ad absurdum ukládá popis vztahu 
pořizovaných ZÚR k ZÚR všech krajů ČR, 
k ÚP všech obcí ČR a ke všem RP. Důvodně 
se domníváme, že to nebylo tvůrcem vyhlášky 
takto míněno. Dle našeho názoru lze za 
relevantní vztahy k ÚPD považovat vztahy 
pořizovaných ZÚR k ZÚR sousedních krajů, tj. 
uvedení informací o koordinaci záměrů 
přesahujících území jednoho kraje. Není 
zřejmé, jaké informace by si tvůrce vyhlášky 
představoval při plnění předmětného 
požadavku na popis vztahu pořizovaných ZÚR 
k územním plánům všech obcí z území 
příslušného kraje (JMK má 673 obcí). Dtto ke 
všem regulačním plánům. Ze stavebního 
zákona vyplývá, že ZÚR jsou závazné pro ÚP 
a RP a pro rozhodování v území nikoli naopak. 
Předmětný požadavek je třeba formulovat 
přesněji, např. „a územně plánovacím 
dokumentacím k ZÚR sousedních krajů“ 
nebo vypustit.  

- Požadavek na očekávané datum nabytí 
účinnosti ZÚR uvedený pod písm. a) v bodě 3 
je irelevantní, neboť proces pořizování ZÚR 
stanovený stavebním zákonem je věcně i 
časově velmi náročný. Jedná se o proces, 
u kterého některé úkony mohou nebo nemusí 
nastat, například řešení rozporu mezi 
dotčenými orgány v případě, že se pro řešení 
záměru nepodaří dosáhnout dohody. Proces 
pořízení ÚPD se tak zpozdí minimálně o 4 až 6 
měsíců. Tuto situaci nelze předem předvídat. 
I kdyby řešení rozporů, či jiný problém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v tomto smyslu. 
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nenastaly, jedná se o víceletý proces, který 
navíc nemá stavebním zákonem pro všechny 
úkony stanoveny lhůty. Požadovaný odhad 
data nabytí účinnosti ZÚR nelze seriózně 
garantovat, neboť z výše uvedeného vyplývá, 
že skutečnost se od odhadu může lišit nikoli ve 
dnech, nýbrž řádově v měsících. Požadavek je 
třeba vypustit a číslování následujících 
požadavků upravit. 

- Požadavek, zejména na přehled hlavních 
důvodů pro výběr uvedený pod písm. a) 
v bodě 3 (původně bod 4) je irelevantní, neboť 
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 
vybrané varianty je podle § 40 odst. 2 
stavebního zákona součástí Odůvodnění ZÚR 
a nikoli VVURU. Dalším důvodem je 
skutečnost, že výběr varianty schvaluje 
zastupitelstvo kraje (viz § 38 odst. 2 
stavebního zákona) nikoli předmětný dotčený 
orgán, který je zmocněn k hájení/ochraně EVL 
a PO a nikoli k výběru varianty. Z těchto 
důvodů jsme formulaci předmětného 
požadavku upravili tak, aby nebyl v rozporu se 
stavebním zákonem, neboť smyslem 
požadavku není dublovat návrh ZÚR nýbrž 
stručné shrnutí celkového řešení a případných 
variant. 

- Upřesnění požadavku uvedeného pod písm. a) 
v bodě 4 (původně bod 5) navrhujeme, aby 
bylo jednoznačné, o který zákon se jedná 
včetně toho, že se jedná o vliv ZÚR na EVL a 
PO. 

- Požadavek na „výčet lokalit EVL a PO“ 
uvedený pod písm. c) již důvod obsahuje, a to 
„…které budou pravděpodobně ZÚR 
ovlivněny“. Z logiky věci dublující a tudíž 
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nadbytečný text „a zdůvodnění způsobu jejich 
výběru“ navrhujeme vypustit a nahradit 
požadavkem na popis zvolené metody. 

- Dtto k vypuštění textu „a zdůvodnění způsobu 
jejich výběru“ z požadavku uvedeného pod 
písm. d). 

- Navržená úprava sjednocuje formulaci 
požadavku uvedeného pod písm. e) 
s formulací požadavků na obsah VVURU 
obsažených mj. v příloze č. 5 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. 

- Není zřejmé, co předkladatel návrhu vyhlášky 
myslel „návštěvou“ v požadavku uvedeném 
pod písm. g). S ohledem na stávající praxi, kdy 
se projektant bez znalosti území neobejde, 
považujeme požadavek na uvedení „výsledků 
případného terénního šetření v zájmovém 
území, je-li tyto údaje s ohledem na obsahové 
zaměření ZÚR účelné uvádět“ za dostatečný a 
navrhujeme požadavek na „výsledky návštěvy“ 
vypustit.  

Rovněž není zřejmé, co předkladatel návrhu 
vyhlášky mínil „provedenými konzultacemi“ 
v požadavku uvedeném pod písm. g). 
Formulace je tak obecná, že by mohla 
požadovat informace o všech konzultacích 
proběhlých v procesu pořízení ZÚR, tj. o všech 
pracovních jednáních s dotčenými orgány, 
obcemi, zástupci veřejností, oprávněnými 
investory atd. Důvodně se domníváme, že to 
nebylo tvůrcem vyhlášky takto míněno. Dle 
našeho názoru by z formulace předmětného 
požadavku mělo být zřejmé, že jsou 
požadovány informace o přeshraničních 
konzultacích ve smyslu § 37 odst. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o konzultace s relevantními odborníky v oblasti 
ochrany přírodních stanovišť a druhů. Vyhláška stanoví 
náležitosti posouzení vlivů na EVL a PO, nemůže tak mít 
ambici požadovat popis kroků uskutečňovaných dle 
stavebního zákona (zde připomínkovým místem namítané 
konzultace). Přeshraniční konzultace tím nejsou dotčeny. 
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stavebního zákona. Z těchto důvodů 
navrhujeme vypuštění textu „a údaje o 
provedených konzultacích“ v tomto bodě 
a doplnění požadavku na „údaje o 
provedených konzultacích se sousedními 
státy“ do požadavku pod písm. i).  

- Vzhledem k tomu, že synergický znamená 
„společně působící“, není zřejmé, proč 
předkladatel návrhu vyhlášky požaduje 
hodnotit společně působící vlivy a 
spolupůsobící faktory, dále není zřejmé, čím 
se má „společně působící vliv“ lišit od 
„spolupůsobícího faktoru“. Navržená úprava 
formulace požadavku uvedeného pod písm. h) 
odpovídá znění stavebního zákona, zejména 
jeho přílohy, které ukládá hodnotit synergické 
vlivy a nikoli faktory.  

- Navržená úprava sjednocuje formulaci 
požadavku uvedeného pod písm. j) se zněním 
stavebního zákona, zejména s ust. § 37 
odst. 4. a s formulací požadavků na obsah 
VVURU obsažených mj. v bodě 7 přílohy 
stavebního zákona. K navrženému doplnění „a 
údaje o provedených konzultacích se 
sousedními státy – viz předchozího bod 
tohoto odůvodnění. 

 

 Zásadní připomínka k § 6 a § 7 vyhlášky: 

Na konec § 6 požadujeme doplnit větu: „U 
vyhodnocování předpokládaných vlivů 
navrhovaného řešení na EVL a PO se u zásad 
územního rozvoje postupuje přiměřeně v souladu 
s ust. § 36 stavebního zákona.“  

Na konec § 7 požadujeme doplnit větu: „U 

 
 
Vysvětleno. Jednalo by se o jednoznačné překročení 
zmocnění v § 45i odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb., 
povinnost postupovat podle dotčených ustanovení nadto 
nemůže být stanovena podzákonnou normou. Obsahem 
vyhlášky mohou být podle zmocnění uvedeného v § 45i 
odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb. výlučně (obsahové) 
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vyhodnocování předpokládaných vlivů 
navrhovaného řešení na EVL a PO se u územního 
plánu postupuje přiměřeně v souladu s ust. § 43 
stavebního zákona.“  

Odůvodnění: 

S ohledem na podrobnost řešení obsažených 
v zásadách územního rozvoje/územního plánu 
prováděcí předpis u ZÚR/ÚP ukládá hodnotit 
odborným odhadem vlivy, které lze rozumně 
předpokládat a to v rozsahu, podrobnosti a míře 
konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně 
plánovací dokumentace (viz příloha č. 5 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb.). Navrhované doplnění 
zabraňuje dezinterpretaci a očekávání orgánů 
ochrany území NATURA 2000 při vyhodnocování 
dopadů na EVL a PO, neodpovídající podrobnosti 
řešení, které pro posouzení vlivů jednotlivých typů 
ÚPD na udržitelný rozvoj území (včetně posouzení 
vlivů na EVL a PO) na základě zmocnění ve 
stavebním zákoně upřesňuje ust. § 6 (ZÚR) a § 13 
(ÚP) vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

 

náležitosti posouzení. 

 Zásadní připomínka k § 5 a § 7 vyhlášky: 

Rovněž znění § 5 týkajícího se posuzování vlivů 
PÚR a § 7 týkajícího se posuzování vlivů ÚP je 
třeba uvést do souladu se stavebním zákonem a 
jeho prováděcími předpisy ve smyslu výše 
uvedených připomínek. Předmětný text je třeba 
zásadně přepracovat.  

Odůvodnění: 

Ze stavebního zákona je zřejmé, že posouzení 
vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na EVL a PO je součástí 
VVURU. Je třeba sjednotit obsahové 
požadavky navržené ve vyhlášce k EVL a PO 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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s požadavky na obsah VVURU stanovenými 
zejména přílohou stavebního zákona a 
přílohou č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
a vypustit požadavky, které nejsou relevantní k 
zajištění ochrany EVL a PO v PÚR, ZÚR a ÚP 
(ve smyslu konkrétních návrhů uvedených 
v připomínkách k § 6 výše). 

 

Středočeský kraj Bez připomínek  

Královéhradecký kraj Bez připomínek  

Jihočeský kraj  
 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. Obecná připomínka 

Požadujeme přepracovat návrh vyhlášky 
s ohledem na platné znění stavebního zákona, 
zejména vztah k územně plánovacím 
dokumentacím a politice územního rozvoje. 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky pracuje s faktem, že součástí 
politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace je vyhodnocení vlivů na evropsky 
významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), což je 
zcela mylný předpoklad. Z přílohy č. 5 vyhlášky 
500/2006 Sb. jednoznačně vyplývá, že 
vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje (ZÚR) 
nebo územního plánu (ÚP) na EVL a PO je 
součástí vyhodnocení předpokládaných vlivů na 
udržitelný rozvoj území (viz bod B.). Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) 
není součástí ZÚR (viz § 37 odst. 1 stavebního 
zákona), ani ÚP (viz § 50 odst. 1 stavebního 
zákona), ani politiky územního rozvoje (viz § 32 
odst. 2 stavebního zákona). V bodu A. VVURÚ dle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) je obsaženo 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy 

 
Akceptováno 
Návrh vyhlášky byl v dohodě s MMR upraven v souladu 
s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů. 
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stavebního zákona (rámcový obsah vyhodnocení 
vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na životní prostředí pro účely 
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). 

 
2. Obecná připomínka 

Požadujeme přepracovat návrh vyhlášky s 
ohledem na novelu stavebního zákona (zákon č. 
225/2017 Sb.), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 
2018.  

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky podle všeho nezohlednil ani 
novelizaci s účinností od 1. 1. 2013, z níž vyplývá 
skutečnost, že VVURÚ není součástí územně 
plánovací dokumentace a nezohlednil ani 
nejnovější novelizaci s účinností od 1. 1. 2018, 
která zavádí např. institut zkráceného postupu 
pořizování aktualizace ZÚR či změny ÚP. 
Považujeme za zásadní opomenutí, že 
v odůvodnění návrhu vyhlášky není zohledněn 
soulad se stavebním zákonem, přestože se podle 
stavebního zákona postupuje při posuzování vlivů 
PÚR a ÚPD na životní prostředí (viz § 10i zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí).  

 
Akceptováno 
Návrh vyhlášky byl v dohodě s MMR upraven v souladu 
s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů. 
 

 
3. Připomínka k § 6 

Požadujeme změnit znění první věty v odst. 1 
„Posouzení vlivu, které je součástí návrhu zásad 
územního rozvoje nebo jejich aktualizace (dále jen 
„zásady územního rozvoje“), obsahuje“  
na toto znění: „Posouzení vlivů zásad územního 
rozvoje na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti, které je součástí vyhodnocení 
předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje 
na udržitelný rozvoj území, obsahuje“  

 
 
Akceptováno jinak. Text upraven dle připomínek MMR. 
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Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky chybně pracuje s předpokladem, že 
vyhodnocení vlivu je součástí návrhu ZÚR nebo 
jejich aktualizace, viz vysvětlení v připomínce č. 1. 

 
4. Připomínka k § 6 

Požadujeme upravit výčet obsahových náležitostí 
v odst. 1, a to následovně: 

m) Základní údaje o zásadách územního 
rozvoje, a to: 
4. název zásad územního rozvoje a údaje o 

jejím pořizovateli a zpracovateli  
5. stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 

návrhu zásad územního rozvoje, a popis 
vztahu k jiným koncepcím a územně 
plánovacím dokumentacím, 

6. očekávané datum nabytí účinnosti zásad 
územního rozvoje, 

5. přehled celkového řešení a navržených 
variant řešení návrhu zásad územního 
rozvoje včetně kritérií pro rozhodování o 
variantách nebo alternativách změn 
v jejich využití a hlavních důvodů pro 
jejich výběr a shrnutí případných úprav 
řešení provedených během zpracování 
posouzení, 

6. kopii stanovisek orgánů ochrany přírody 
podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, kterými nebyl vyloučen 
významný vliv návrhu zásad územního 
rozvoje na EVL a PO, 

n) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro 
zpracování posouzení vlivu návrhu zásad 
územního rozvoje a jejich jednotlivých variant 
a výčet použitých zdrojů,  

 
 
 
 
Vysvětleno. Vyhláška požaduje uvedení dále vyčtených 
údajů. Údaje, které mají být součástí posouzení, jsou 
jednoznačně uvedeny, slovo „základní“ je proto matoucí. 
Akceptováno. Text upraven. 
Akceptováno částečně. Ustanovení upraveno ve smyslu 
připomínek MMR, doplněn vztah k ZÚR sousedních krajů. 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
 
Akceptováno jinak. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
V úvodní větě vyhlášky a v § 1 a 2 jsou zavedeny legislativní 
zkratky. 
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o) výčet evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí, které budou pravděpodobně 
zásadami územního rozvoje ovlivněny, 
včetně lokalit na území cizího státu, jejich 
charakteristiku a zdůvodnění způsobu jejich 
výběru popis metody jejich výběru, 

p) identifikaci předmětů ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí, které 
budou pravděpodobně zásadami územního 
rozvoje ovlivněny, včetně jejich 
charakteristiky zaměřené na současný stav 
v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění 
způsobu výběru popis metody jejich 
identifikace, 

q) identifikaci a popis očekávaných vlivů 
jednotlivých součástí návrhu zásad 
územního rozvoje podle jejich obsahu, které 
lze rozumně přepokládat a vycházejících 
ze současného stavu předmětu ochrany v 
zájmovém území, 

r) upozornění na budoucí možné střety 
vyplývající z vymezení územních rezerv 
v zásadách územního rozvoje, 

f) výsledky návštěvy a případného terénního 
šetření v zájmovém území, je-li tyto údaje 
s ohledem na obsahové zaměření zásad 
územního rozvoje účelné uvádět; není-li to 
účelné, zdůvodní se, proč nejsou tyto 
informace součástí posouzení a údaje o 
provedených konzultacích, 

g) vyhodnocení významnosti vlivů podle 
písmene e), včetně vlivů kumulativních, a 
synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, 

h) očekávané významné přeshraniční vlivy 

Vysvětleno. Zásadní není popis metody, ale zdůvodnění 
výběru. Zatímco pouhý popis metody nemá většího 
významu, úvaha, která vedla k výběru dotčených lokalit je 
klíčová. 
 
 
 
Vysvětleno. Zásadní není popis metody, ale zdůvodnění 
výběru. Zatímco pouhý popis metody nemá většího 
významu, úvaha, která vedla k výběru dotčených lokalit je 
klíčová. 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Jde o neurčitou formulaci, nadto nad rámec formulace ZOPK 
a směrnice o stanovištích. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. „očekávaných“ nahrazeno 
„předpokládaných“. 
Použita rovněž formulace navržená MMR. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Kumulativní a synergické vlivy jsou sensu 
stricto vnímány jako vlivy (buď stejného charakteru, který se 
kumuluje, nebo odlišné vlivy, které působí v synergii), vlivy 
spolupůsobících faktorů jsou vlivy působící na předmět 
ochrany v krajině (management, bilance živin apod.) 
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zásad územního rozvoje a údaje 
o provedených konzultacích se 
sousedními státy, 

i) pořadí porovnání zjištěných nebo 
předpokládaných kladných a záporných 
vlivů podle jednotlivých variant řešení 
zásad územního rozvoje z hlediska 
očekávaných vlivů, pokud byly předloženy a 
pokud je možné jejich pořadí stanovit a jejich 
zhodnocení, 

j) opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení 
očekávaných nepříznivých vlivů zásad 
územního rozvoje a 

k) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu 

návrhu zásad územního rozvoje a 

konstatování, zda návrh zásad územního 

rozvoje má nebo nemá významný negativní 

vliv na předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti. 

Odůvodnění: 

Navrhované úpravy obsahových náležitostí 
vyplývají zejména z obsahových požadavků na 
VVURÚ dle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. a 
dle přílohy stavebního zákona. Podrobnější 
odůvodnění bodů: 

K bodu a) … považujeme za srovnatelně důležitý 
údaj informaci o zpracovateli územně plánovací 
dokumentace (projektant) jako o jejím pořizovateli, 
u územního plánu (§ 7 návrhu vyhlášky) je 
zpracovatel uveden mezi požadovanými údaji. 
Očekávané datum nabytí účinnosti je velmi těžko 
odhadnutelný údaj, zejména s ohledem na 
případná opakovaná projednání návrhu, řešení 

Vysvětleno. Přeshraniční vlivy přesunuty do písm. e) 
 
 
Akceptováno částečně. Nejsou porovnávány vlivy podle 
variant, ale varianty podle vlivů. Pořadí není nutné stanovit, 
porovnání postačí. Ke zhodnocení dochází v písm. h). 
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rozporů apod. Vztahy mezi územně plánovacími 
dokumentacemi upravuje stavební zákon, např. 
ZÚR jsou závazné pro ÚP. Zdůvodnění přijatého 
řešení včetně vybrané varianty je součástí 
odůvodnění ZÚR, nikoliv VVURÚ (viz § 40 odst. 2 
stavebního zákona), výběr varianty schvaluje 
zastupitelstvo kraje (viz § 38 odst. 2 stavebního 
zákona), proto považujeme uvádění přehledu 
hlavních důvodů pro výběr varianty za irelevantní. 

K bodu c) … za vhodnější považujeme popsat 
metodu, jak byl výčet ovlivněných EVL a PO 
zjištěn. 

K bodu d) … za vhodnější považujeme popsat 
metodu, jak byly identifikovány předměty ochrany 
EVL a PO.    

K bodu e) … upravená formulace lépe odpovídá 
požadavkům na obsah VVURÚ dle přílohy č. 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

K návrhu na vypuštění bodu f) … považujeme za 
nadbytečné a zavádějící upozorňovat na případné 
budoucí střety vyplývající z vymezení územních 
rezerv. Stavební zákon výslovně uvádí v § 36 odst. 
1, že „stanovené využití územní rezervy se přitom 
z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti neposuzuje.“ 
Budoucí využití územních rezerv je často teprve 
následně prověřováno územními studiemi, nelze 
tedy dopředu upozorňovat na budoucí možné 
střety. Toto byl ostatně jeden z důvodů, proč jsou 
územní rezervy vyjmuty z posuzování vlivů. 

K bodu g) … pojem návštěva není zcela zřejmý, 
navíc se podle našeho názoru jedná právě o 
případné terénní šetření, proto požadujeme upravit 
formulaci. Údaje o provedených konzultacích 
(předpokládáme, že jsou míněny konzultace se 
sousedními státy) považujeme za účelné přiřadit 
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spíše k bodu i). 

K bodu h) … znění upraveno v souladu se zněním 
stavebního zákona, které posuzuje vlivy, nikoliv 
faktory. 

K bodu i) … do tohoto bodu věnovaného 
přeshraničním vlivům jsme logicky přesunuly text o 
provedených konzultacích se sousedními státy. 
Navíc v souladu se stavebním zákonem (viz § 37 
odst. 4, ve znění 225/2017 Sb.) bylo doplněno 
slovo „významné. 

K bodu j) … úprava textu v souladu se zněním 
bodu 7 přílohy stavebního zákona jako části 
VVURÚ (část A). 

 
5. Připomínka k § 6 

Na konec § 6 požadujeme doplnit větu: „Při 
vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad 
územního rozvoje na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti se postupuje přiměřeně 
v souladu s ustanovením § 36 stavebního 
zákona.“ 

Odůvodnění: 

Doplněním vazby na stavební zákon docílíme 
zohlednění podrobnosti řešení příslušné územně 
plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP) při 
zpracovávání posouzení vlivů na EVL a PO, tj. 
zpracování odborného odhadu předpokládaných 
vlivů v míře a podrobnosti odpovídající podrobnosti 
na úrovni zásad územního rozvoje.  

 
 
Vysvětleno. Jednalo by se o jednoznačné překročení 
zmocnění v § 45i odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb., 
povinnost postupovat podle dotčených ustanovení nadto 
nemůže být stanovena podzákonnou normou. Obsahem 
vyhlášky mohou být podle zmocnění uvedeného v § 45i 
odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb. výlučně (obsahové) 
náležitosti posouzení. 

 
6. Připomínka k § 7 

Na konec § 7 požadujeme doplnit větu: „Při 
vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti se postupuje přiměřeně v souladu 

 
 
Vysvětleno. Jednalo by se o jednoznačné překročení 
zmocnění v § 45i odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb., 
povinnost postupovat podle dotčených ustanovení nadto 
nemůže být stanovena podzákonnou normou. Obsahem 
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s ustanovením § 43 stavebního zákona.“  

Odůvodnění: 

Doplněním vazby na stavební zákon docílíme 
zohlednění podrobnosti řešení příslušné územně 
plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP) při 
zpracovávání posouzení vlivů na EVL a PO, tj. 
zpracování odborného odhadu předpokládaných 
vlivů v míře a podrobnosti odpovídající podrobnosti 
na úrovni územního plánu.  

 

vyhlášky mohou být podle zmocnění uvedeného v § 45i 
odst. 13 zákona č. 114/1992 Sb. výlučně (obsahové) 
náležitosti posouzení. 

 
7. Připomínka k § 5, § 7 

Výčet obsahových náležitostí vztahujících se 
k posuzování PÚR (§ 5) a ÚP (§ 7) by měl být 
přepracován tak, aby byl rovněž uveden do 
souladu se stavebním zákonem. 

Odůvodnění: 

Jak již bylo uvedeno v předchozích bodech, návrh 
vyhlášky vychází z chybného předpokladu, že 
vyhodnocení vlivů je součástí návrhu územně 
plánovací dokumentace (viz bod 4). Návrh vyhlášky je 
třeba uvést v celém jejím rozsahu do souladu se 
stavebním zákonem ve znění novely 225/2017 Sb. a 
s jeho prováděcími předpisy. 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 Navrhujeme vrátit materiál k přepracování, zejména 
s ohledem na nesoulad se stavebním zákonem v jeho 
platném znění (ve znění novely 225/2017 Sb., 
s účinností od 1. 1. 2018). 

Vysvětleno. Nástrojem k odstranění nesouladu tohoto 
charakteru je právě mezirezortní připomínkové řízení. Návrh 
vyhlášky byl upraven v dohodě s Ministerstvem pro místní 
rozvoj (viz připomínky od str. 9 tohoto vypořádání). 

Liberecký kraj  

 

Připomínka č. 1 – k návrhu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. a) 

Návrh: 

Navrhujeme vypustit bod 2 – „shrnutí obsahu a 
hlavních cílů návrhu zásad územního rozvoje a popis 
vztahu k jiným koncepcím a územně plánovacím 

 
Vysvětleno / Akceptováno částečně. Posouzení vlivů 
podle § 45i ZOPK je materiálem, který musí mít výpovědní 
hodnotu i jako samostatně stojící dokument. S ohledem na 
požadavky směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
je členský stát povinen každý plán nebo projekt, který může 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYFDSSKP)



 

Stránka 45 (celkem 85) 

dokumentacím“ pro duplicitu. 
 
Odůvodnění: 

Shrnutí obsahu a hlavních cílů návrhu zásad územního 
rozvoje a vztah k jiným koncepcím je dle bodu 1 přílohy 
„Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního 
rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na 
životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí 
na životní prostředí“ k zákonu č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen stavební zákon), již povinně uvedeno 
ve vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na 
životní prostředí, které tvoří dle přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, část A 
vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje území. 
Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti  tvoří dle 
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. část B 
vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na 
(celkový) udržitelný rozvoj území. 

Pakliže je shrnutí obsahu a hlavních cílů návrhu zásad 
územního rozvoje již uvedeno v části A vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, tak je zbytečné ho 
uvádět i v části B. 

významně ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit 
odpovídajícímu posouzení. Splnění této povinnosti musí být 
prokazatelné samostatným dokumentem, který je 
plnohodnotný nejen ve vztahu k hodnocení významnosti, ale 
i k předmětu hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají 
dokumentu na výpovědní hodnotě a na přehlednosti. 
Ustanovení upraveno dle připomínek MMR. 

 Připomínka č. 2 – k návrhu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. a) 

Návrh: 

Navrhujeme vypustit bod 3 – „očekávané datum nabytí 
účinnosti zásad územního rozvoje“  
pro nadbytečnost. 
 
Odůvodnění: 

 
 
 
Akceptováno. Text vypuštěn. 
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Proces pořizování a projednávání územně plánovacích 
dokumentací je natolik složitý a nepředvídatelný, že 
tipování očekávaného data nabytí účinnosti zásad 
územního rozvoje ve fázi zpracovávání návrhu pro 
společné jednání nemůže být relevantním údajem. 
Navíc je třeba konstatovat, že datum nabytí účinnosti 
územně plánovací dokumentace nemá vliv na 
posouzení jejích vlivů na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti. 

 Připomínka č. 3 – k návrhu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. f) 

Návrh: 

Nepovažujeme za nezbytné ukládat povinnost 
zpracovávat „upozornění na budoucí možné střety 
vyplývající z vymezení územních rezerv v zásadách 
územního rozvoje“, a navrhujeme její vypuštění. 
 
Odůvodnění: 

Vlivy územních rezervy vymezených na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti se podle § 36 odst. 1 
stavebního zákona neposuzují. Z tohoto důvodu je 
nadbytečné požadovat jejich povinné „předběžné“ 
posuzování ve formě „upozornění na budoucí možné 
střety“. V případě potřeby může být takovéto 
předběžné posouzení u některých územních rezerv 
uvedeno, ale nemělo by být vyžadováno automaticky u 
všech územních rezerv. Územní rezervy mohou být i 
velmi obecné a jejich stanovené využití může mít i 
velmi obecné plošné nároky, což neumožňuje jejich 
relevantní posouzení. Povinné posuzování územních 
rezerv může nežádoucím způsobem blokovat i 
následné komplexní prověření jejich stanoveného 
využití v budoucnosti.  

 
 
 
 
Vysvětleno. Vyhláška ustanovení § 36 odst. 1 stavebního 
zákona plně respektuje, neboť identifikace vlivů územních 
rezerv se nepromítá do závěrů posouzení. 
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 Připomínka č. 4 – k návrhu ustanovení § 7 odst. 1 
písm. a) 

Návrh: 

Navrhujeme vypustit bod 2 – „shrnutí obsahu a 
hlavních cílů návrhu územního plánu a popis vztahu 
k jiným koncepcím a územně plánovacím 
dokumentacím“ pro duplicitu. 
 
Odůvodnění: 

Viz odůvodnění připomínky č. 1. Shrnutí obsahu a 
hlavních cílů návrhu územního plánu a popis vztahu 
k jiným koncepcím a územně plánovacím 
dokumentacím je již uvedeno ve vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu na životní prostředí, a proto je 
nadbytečné ho uvádět i ve vyhodnocení tohoto návrhu 
na NATURA. 

 
 
 
 
Vysvětleno / Akceptováno částečně. Posouzení vlivů 
podle § 45i ZOPK je materiálem, který musí mít výpovědní 
hodnotu i jako samostatně stojící dokument. S ohledem na 
požadavky směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
je členský stát povinen každý plán nebo projekt, který může 
významně ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit 
odpovídajícímu posouzení. Splnění této povinnosti musí být 
prokazatelné samostatným dokumentem, který je 
plnohodnotný nejen ve vztahu k hodnocení významnosti, ale 
i k předmětu hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají 
dokumentu na výpovědní hodnotě a na přehlednosti. 
Ustanovení upraveno dle připomínek MMR. 

 Připomínka č. 5 – k návrhu ustanovení § 7 odst. 1 
písm. a) 

Návrh: 

Navrhujeme vypustit bod 3. „očekávané datum nabytí 
účinnosti územního plánu“ pro nadbytečnost. 
 
Odůvodnění: 

Viz odůvodnění připomínky č. 2. 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 Připomínka č. 6 – k návrhu ustanovení § 7 odst. 1 
písm. f) 

Návrh: 

Nepovažujeme za nezbytné ukládat povinnost 
zpracovávat „upozornění na budoucí možné střety 
vyplývající z vymezení územních rezerv v územních 

 
 
 
 
Vysvětleno. Vyhláška ustanovení § 36 odst. 1 stavebního 
zákona plně respektuje, neboť identifikace vlivů územních 
rezerv se nepromítá do závěrů posouzení. 
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plánech“ a navrhujeme její vypuštění. 
 
Odůvodnění: 

Viz odůvodnění připomínky č. 3 

Kraj Vysočina 
 1. Připomínka k § 2: 

Navrhujeme v § 2 doplnit za písmeno m) nové 

písmeno n), které zní: 

„n) u záměru s významným negativním vlivem 

rámcové zhodnocení případných kompenzačních 

opatření.“ 

Pro praxi krajských úřadů jako orgánů ochrany přírody 

je nevyhovující, aby ve „vyhodnocení vlivů“ záměru či 

koncepce, kterými byl konstatován významný negativní 

vliv, absentovala část o kompenzačních opatřeních 

zpracovaná autorizovaným hodnotitelem. Navrhujeme 

proto v navrhované prováděcí vyhlášce explicitně 

vyjádřit požadavek alespoň na rámcové zhodnocení 

kompenzačních opatření. Zhodnocení by mělo 

obsahovat rámcový výčet možných kompenzačních 

opatření pro danou situaci, úvahu o jejich 

proveditelnosti (neproveditelnosti) a o nárocích 

(zejména finančních, časových, technických, 

administrativních) na jejich realizaci a zajištění, 

respektive vyjádření názoru, že kompenzační opatření 

v daném případě nejsou možná. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

Akceptováno. Do ustanovení § 2, 4, 5, 6 a 7 byl doplněn 
požadavek na uvedení rámcového zhodnocení možností 
kompenzačních opatření. 
 
 

 
2. Připomínka k § 8 odst. 2: 

Navrhujeme v § 8 následující znění odstavce 2: 
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„(2) Předmětem hodnocení je celý průběh 

zamýšleného zásahu, včetně přípravy území, 

provádění záměru, užívání a ukončení užívání 

krajiny, případně odstranění stavby, 

zneškodňování odpadů a včetně případné 

revitalizace či rekultivace území po ukončení 

zásahu.“ 

Popis předmětu hodnocení by mohl vzbuzovat dojem, 

že se týká jen staveb, záměr je ovšem definován šířeji. 

Považujeme proto za vhodné, pokud se zdůrazní, že 

provádění se týká jakékoli (tj. i opakované nebo 

trvající) činnosti s možným dopadem na zákonem 

chráněné zájmy a užívání se týká krajiny, nikoli jen 

staveb (což by se při restriktivním výkladu návrhu 

mohlo zdát).    

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak – formulace upravena 

 
 3. Připomínka k § 8 odst. 3: 

Navrhujeme v § 8 odst. 3 písm. c) následující znění 

bodu 2: 

„2. identifikaci a popis předpokládaných 

přímých i nepřímých vlivů zásahu na chráněné 

zájmy,“ 

Jde o upřesnění, aby nebylo posuzováno jen 

bezprostřední škodlivé působení záměru, ale i 

působení, které může až zprostředkovaně vyvolat 

negativní vliv na zákonem chráněný zájem.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
 
Akceptováno jinak - vysvětleno  
Že se hodnocení zabývá jak přímými, tak nepřímými vlivy, je 
uvedeno již v odstavci 1.  
Další text se odkazuje na „hodnocení podle odstavce1“  

 
4. Připomínka k § 8 odst. 3: 
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Navrhujeme v § 8 odst. 3 písm. c) následující znění 

bodu 3: 

„3. vyhodnocení předpokládaných vlivů zásahu 

na chráněné zájmy, zahrnujících vlivy kumulativní, 

synergické a vlivy spolupůsobících faktorů, 

z hlediska jejich rozsahu a významnosti, při tom se 

zohlední předpokládaná délka trvání vlivů, jejich 

opakovanost, apod.,“ 

V návrhu není explicitně uveden význam časového 

faktoru (trvalost, dlouhodobost, periodicita) pro 

posouzení vlivu záměru.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno  

 
5. Připomínka k § 8 odst. 3: 

Navrhujeme v § 8 odst. 3 písm. c) následující znění 

bodu 5: 

„5. je-li to s ohledem na chráněné zájmy možné 

též návrh opatření k vyloučení negativního vlivu 

zásahu na chráněné zájmy, nebo jeho zmírnění, 

nelze-li ho zcela vyloučit, nebo návrh náhradních 

opatření ke kompenzaci negativního vlivu,“ 

Návrh by mohl vyvolat dojem, že ve všech případech 

lze negativní vliv záměru zmírnit nebo kompenzovat. 

Mohou však nastat případy, v nichž je záměr např. 

kvantitativně nedělitelný nebo se jedná o zásah na 

natolik cenné lokalitě, že případná kompenzační nebo 

zmírňující opatření by byla jen formální. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
 
 
Akceptováno jinak 
 

Karlovarský kraj -  
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Magistrát hlavního města 
Prahy  
 
 

K § 8 odst. 3 písm. c): 
požadujeme větší konkretizaci a podrobnost náležitostí 
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny (dále jen „hodnocení“), a to 
zejména pro hodnocení vlivu na krajinný ráz. Tato 
připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Obsah hodnocení je popsán velmi obecně, podle 
našeho názoru v této podobě nemůže splnit účel, který 
je popsán v Odůvodnění návrhu vyhlášky a 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace a 
jímž má být větší konkretizace náležitostí hodnocení. 
Pro hodnocení vlivu na krajinný ráz, které je po 
novelizaci § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, rovněž součástí hodnocení, je navrhovaný 
obsah hodnocení absolutně nedostačující. Je třeba si 
uvědomit, že navrhované ustanovení bude jedinou 
závaznou právní úpravou pro obsah hodnocení. Pokud 
autorizovaná osoba tuto, podle našeho názoru velmi 
vágně formulovanou, osnovu dodrží, nebude moci 
orgán ochrany přírody vyžadovat žádné další doplnění 
či dopracování hodnocení. Míra podrobnosti obsahu 
hodnocení by, podle našeho názoru, měla odpovídat 
alespoň tomu, jak byl formulován metodický návod 
Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
k provádění biologického hodnocení, který byl 
publikován ve Věstníku MŽP č. 7/2009 jako sdělení č. 
9 na str. 3 až 10 a který byl pro praxi poměrně 
přínosný. 
 

Vysvětleno 
Vyhláška naplňuje zákonné zmocnění ke stanovení 
náležitostí hodnocení vlivu závažných zásahů 
uskutečňovaných v rámci výstavby nebo jiného užívání 
krajiny na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
MŽP nemělo při stanovení náležitostí vyhláškou ambici 
stanovit metodiku expertního (kvalifikovaného) posouzení 
vlivů na všechny dotčené chráněné zájmy podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, ani poskytnout aplikační výklad § 
12 zákona. Nebyl by tím respektován rámec zmocnění, 
navíc hodnocení podle § 67 je postaveno na identifikaci celé 
škály rozmanitých dotčených zájmů, identifikaci přímých i 
nepřímých vlivů povolovaného záměru na tyto zájmy a je 
právě proto expertní činností vyžadující šíři odborných 
znalostí a podléhající autorizaci, která je udělována po 
ověření odborných, legislativních i procesních znalostí 
autorizační zkouškou a s ohledem na zaměření odborného 
vzdělání.  
Ministerstvo životního prostředí v této souvislosti - ve vazbě 
na věcný rozsah hodnocení – jednak připravuje novelizaci 
vyhlášky č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, jednak reviduje a 
aktualizuje Metodický návod k provádění biologického 
hodnocení ve smyslu novelizovaného ustanovení § 67 
ZOPK, a to s cílem sjednotit přístup autorizovaných osob 
oprávněných provádět hodnocení (nikoliv ovšem toto 
hodnocení mechanizovat či zjednodušovat). Revidovaný a 
aktualizovaný metodický návod bude svým věcným 
rozsahem odpovídat rozsahu dotčených zájmů chráněných 
podle zákona 114/1992 Sb. Bude pochopitelně zahrnovat i 
rámcový přístup k hodnocení vlivu zásahů na krajinný ráz. 
Revidovaný metodický návod bude zveřejněn ve Věstníku 
MŽP s předpokládaným termínem do 31. 9. 2018.  
 
V této souvislosti je vhodné připomenout, že z podstaty věci 
bude krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
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historická charakteristika určitého místa či oblasti, vždy 
představovat individuální hodnotu / soubor hodnot 
v závislosti na podmínkách konkrétního místa nebo oblasti. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek 
 

Český statistický úřad 
Bez připomínek 

 

Hospodářská komora ČR  
 
 

Zásadní obecná připomínka k předkládanému 
materiálu 

Návrh vyhlášky je pouhou snahou o dodržení souladu 
s aktuálním zněním § 67 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon“). Upravuje nekompletně obsah 
posouzení institutů (předmětů ochrany podle zákona), 
které jsou popsány v části druhé, třetí a páté zákona. 
Předkládací i důvodová zpráva materiálu naopak tvrdí 
(a vytváří tak falešný dojem), že je téma pojato a 
zpracováno komplexně, srozumitelně a odstraňuje 
stávající výkladové a aplikační problémy. Zcela 
v zásadním rozporu s těmito tvrzeními je však vlastní 
navrhovaný text vyhlášky, protože tento zcela opomíjí 
ustanovení § 12 zákona „ochrana krajinného rázu a 
přírodní park“. 

Odůvodnění: 

Vlastní zpracování hodnocení vlivu záměru na krajinný 
ráz místa či oblasti je od samého počátku existence 
znění § 12 zákona nedořešeným a stále se opakujícím 
problémem, který se negativně promítá do 
podnikatelského prostředí, zejména v oblasti přípravy a 
projednání staveb, bez ohledu na skutečnost, zde se 
jedná o záměry, které podléhají posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. či nikoliv. 

Tuto problematiku se opakovaně a prozatím 
neúspěšně snažilo řešit MŽP i MMR (samostatně či ve 

 
Vysvětleno 
 
Vyhláška v § 8 naplňuje zákonné zmocnění ke stanovení 
náležitostí hodnocení vlivu závažných zásahů 
uskutečňovaných v rámci výstavby nebo jiného užívání 
krajiny na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
MŽP touto vyhláškou nestanovuje metodiku expertního 
(kvalifikovaného) posouzení vlivů na všechny dotčené 
chráněné zájmy podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
ani neposkytuje aplikační výklad § 12 zákona; nebyl by tím 
respektován rámec zmocnění. V souladu se zmocněním 
naopak stanovuje strukturu hodnocení.  
Hodnocení podle § 67, které je založeno na identifikaci celé 
škály rozmanitých dotčených zájmů, identifikaci přímých i 
nepřímých vlivů povolovaného záměru na tyto zájmy, 
porozumění jejich mechanismu a posouzení jejich působení 
na chráněné zájmy, je právě proto expertní činností 
vyžadující šíři odborných znalostí a podléhající autorizaci, 
která je udělována po ověření odborné způsobilosti včetně 
legislativních i procesních znalostí autorizační zkouškou a 
s ohledem na zaměření odborného vzdělání.  
Ministerstvo životního prostředí v této souvislosti, ve vazbě 
na věcný rozsah hodnocení, jednak připravuje novelizaci 
vyhlášky č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, jednak reviduje a 
aktualizuje Metodický návod k provádění biologického 
hodnocení ve smyslu novelizovaného ustanovení § 67 
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spolupráci) a vyjma různých nezávazných metodik 
nebyla tato otázka doposud uspokojivě vyřešena. 
Tento stav zakládá významnou právní nejistotu při 
přípravě a projednání nejen významných 
infrastrukturních staveb, ale též běžných staveb pro 
bydlení, administrativu, výrobu či logistiku (rozvoje obcí 
obecně). 

Návrh vyhlášky na řešení této problematiky zcela 
rezignuje a vůbec se touto otázkou nezabývá. Pokud 
nebude obsah posouzení ve vztahu k předmětným 
ustanovením § 12 upraven, bude pojetí této 
problematiky i nadále na značné libovůli správních 
orgánů a následně správních soudů. Toto považujeme 
za zcela zásadní problém, který nám neumožňuje se 
s navrhovaným zněním ztotožnit. 

Dále poznamenáváme, že zpracování takovéhoto 
posouzení je podle zkušeností z praxe mimo 
standardní odbornou způsobilost fyzických osob, které 
mají autorizaci k provádění biologického hodnocení 
podle § 67 zákona. Není vůbec jasné, jak bude tento 
problém fakticky překonán a zda nenastane v praxi 
situace, že bude reálný nedostatek odborně 
způsobilých osob ke zpracování posouzení v nově 
definovaném rozsahu. Toto je však až sekundární 
problém, který by nastal za předpokladu, že by se 
předkladatel adekvátním způsobem vypořádal 
s úkolem, který mu novelou zákona uložil zákonodárce. 

 

ZOPK, a to s cílem sjednotit přístup autorizovaných osob 
oprávněných provádět hodnocení (nikoliv ovšem toto 
hodnocení mechanizovat či zjednodušovat) a usměrnit jejich 
expertní činnost s ohledem na šíři chráněných zájmů. 
Revidovaný a aktualizovaný, resp. doplněný metodický 
návod bude svým věcným rozsahem odpovídat rozsahu 
dotčených zájmů chráněných podle zákona 114/1992 Sb. 
Bude pochopitelně zahrnovat i rámcový přístup k hodnocení 
vlivu zásahů na krajinný ráz.  
Revidovaný metodický návod bude zveřejněn ve Věstníku 
MŽP s předpokládaným termínem do 31. 9. 2018.  
S účinností novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. 
zahrnující novelu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny 
MŽP upraví rozsah zkoušky k ověření odborné způsobilosti 
(autorizační zkoušky) nových žadatelů, zpřísní požadavky na 
prodloužení autorizace.  
 
Právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018 (včetně § 67) zahrnující 
plošnou povinnost investorů předem (před podáním žádosti 
o závazná stanoviska, stanoviska nebo souhlasy podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny) vyhodnotit vliv 
zamýšlených závažných zásahů na chráněné zájmy lze 
považovat za významný příspěvek ke zvýšení právní jistoty 
investorů ve vazbě na povinnost podle § 17 zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí.  
V současné době evidujeme cca 80 autorizovaných osob a 
aktuálně cca 15 přihlášek k autorizačním zkouškám. Již 
v průběhu roku 2018 a dále předpokládáme další nárůst 
počtu autorizovaných osob.  
 
V této souvislosti je vhodné připomenout, že z podstaty věci 
bude krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určitého místa či oblasti, vždy 
představovat individuální hodnotu / soubor hodnot 
v závislosti na podmínkách konkrétního místa nebo oblasti. 

 Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému 
materiálu 
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1. Připomínka k § 1 

Navrhujeme důsledně zvážit, zda existuje dostatečné 
zákonné zmocnění, aby byl formou vyhlášky stanoven 
požadavek na zpracovávání posouzení jako součást 
posudku EIA. 

Odůvodnění: 

Existuje pochybnost nad tím, zda stávající zákonná 
úprava dává předkladateli dostatečné zmocnění 
k úpravě vyhláškou ve vztahu ke stanovení povinnosti 
přikládat posouzení Natura 2000 jako součást 
posudku. 

 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jasná procesní vazba postupu podle § 45i ZOPK na 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 odst. 1 
písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) bod 2) 
(tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
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se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 

 2. Připomínka k § 2 (návětí) 

Požadujeme následující úpravu návětí § 2:  

„Posouzení vlivu, které je součástí oznámení nebo 
dokumentace záměru, a posouzení vlivu zpracovávané 
podle § 4 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 

 
 
Částečně akceptováno. 
Upraveno s ohledem na vypuštění původního § 1, tj. 
zavedena legislativní zkratka „vliv záměru“. 
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prostředí obsahuje z hlediska vlivu záměru na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti pro každou 
předloženou variantu…“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme zdůraznit, že posouzení se provádí pouze 
z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000. Z návrhu to 
jednoznačně nevyplývá, přičemž je nezbytné rozsah 
hodnocení jednoznačně vymezit a vyloučit širší pojetí 
hodnocení, než které dané odborné osobě přísluší. 

 

 3. Připomínka k § 2 písm. a) bodům 2, 4 a 6 

Požadujeme body 2, 4 a 6. 

Odůvodnění: 

Jedná se o duplicitní informace k příslušným částem 
oznámení či dokumentace EIA. Rovněž kopie 
stanoviska dle § 45i je již zákonnou přílohou oznámení 
či dokumentace. Není důvod opakovaně uvádět či 
dokládat ty samé informace, které lze snadno dohledat 
v dokumentu, jemuž je toto posouzení přílohou. 

 

 
Částečně akceptováno. 
Nadbytečné údaje vypuštěny. 
 
 

 4. Připomínka k § 2 písm. c) a d) 

Požadujeme předmětná písmena z návrhu vypustit. 

Odůvodnění: 

Předmětná písmena jsou duplicitní k požadavkům na 
oznámení a dokumentaci. Vzhledem k tomu, že i 
v případě, kdy záměr nebo činnost, pro kterou je 
zpracováváno posouzení podle § 45i odst. 2, je 
prováděno posuzování ve smyslu zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a tedy 
zpracováváno oznámení nebo dokumentace, není pro 
existenci duplicit žádný relevantní důvod. Vymezení 

 
 
Vysvětleno. Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je 
materiálem, který musí mít výpovědní hodnotu i jako 
samostatně stojící dokument. S ohledem na požadavky 
směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je členský stát 
povinen každý plán nebo projekt, který může významně 
ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit odpovídajícímu 
posouzení. Splnění této povinnosti musí být prokazatelné 
samostatným dokumentem, který je plnohodnotný nejen ve 
vztahu k hodnocení významnosti, ale i k předmětu 
hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají dokumentu 
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vstupních parametrů záměru (vstupy, výstupy) je 
dohledatelné v oznámení nebo dokumentaci. 

 

na výpovědní hodnotě a na přehlednosti, přičemž jejich 
uvedení nijak nezatěžuje stavebníka a nebude generovat 
potřebu vynaložení dalších finančních prostředků na 
zpracování hodnocení. 
 

 5. Připomínka k § 2 písm. h) a i) 

Požadujeme obě písmena sloučit do jednoho, které by 
znělo:  

„h) identifikaci a popis očekávaných vlivů záměru 
vycházející ze současného stavu předmětu 
ochrany v zájmovém území, vč. Přeshraničních,“.  

Písm. i) vypustit a ostatní písmena přeznačit. 

 

Odůvodnění: 

Bude se jednat o tytéž vlivy, které jsou uvedené 
v navrženém písm. h), přičemž některé mohou mít 
přeshraniční přesah. Považujeme proto za metodicky 
vhodnější přeshraniční dopad těchto vlivů vyhodnotit již 
při samotné identifikaci a popisu vlivů záměru. 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 6. Připomínka k § 3 

Viz připomínka k § 1. Pokud bude § 3 zachován, 
požadujeme vypustit v písm. a) bod 2. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k § 1. Pokud bude § 3 
zachován, je požadavek na uvedení celkové 
charakteristiky záměru včetně jeho rozsahu a umístění 
nadbytečný, jelikož jsou tyto informace součástí 
posudku. 

 

 
 
Vysvětleno. Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je 
materiálem, který musí mít výpovědní hodnotu i jako 
samostatně stojící dokument. S ohledem na požadavky 
směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je členský stát 
povinen každý plán nebo projekt, který může významně 
ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit odpovídajícímu 
posouzení. Splnění této povinnosti musí být prokazatelné 
samostatným dokumentem, který je plnohodnotný nejen ve 
vztahu k hodnocení významnosti, ale i k předmětu 
hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají dokumentu 
na výpovědní hodnotě a na přehlednosti, přičemž jejich 
uvedení nijak nezatěžuje stavebníka a nebude generovat 
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potřebu vynaložení dalších finančních prostředků na 
zpracování hodnocení. 

 

 § 45i odst. 3 ZOPK říká, že "Posouzení podle 
odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou 
provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli 
zvláštní autorizace (dále jen "autorizace").".  

 V § 45i odst. 2 ZOPK, na který je odkazováno, stojí, 
že "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 odstavce 
postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.".  

 Tzv. „naturové“ posouzení, posouzení vlivů záměru 
na lokality soustavy Natura 2000, se tedy vždy bude 
dít "postupem podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí".  

 Spojení "posouzení podle odstavce 2" je tedy 
nezbytné chápat jako proces zjišťovacího řízení popř. 
plného posouzení vlivů na ŽP - EIA, ve kterém je 
posuzován záměr s možným významným vlivem na 
lokality soustavy Natura 2000.  

 Toto posouzení se přitom děje (stejně jako v případě 
"nenaturových" záměru) i ve fázi posudku - viz 
příloha č. 5 k ZPV, podle které posudek obsahuje 
mimo jiné:  

o "Pořadí variant (pokud byly předloženy) z 
hlediska vlivů na životní prostředí"  

o "Posouzení technického řešení záměru s 
ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 
jde o znečišťování životního prostředí"  

o "Celkové posouzení akceptovatelnosti 
záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví". 

 I ve fázi posudku je tedy v souladu s § 45i odst. 3 
ZOPK nezbytné, aby část posudku vztahující se k 
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„naturovému“ posouzení zpracovala „naturová“ AO - 
není v kompetenci autorizované osoby podle § 19 
ZPV, aby jakkoliv formulovala závěry posudku ve 
vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000, neboť tyto 
závěry může formulovat na základě oponentního 
posouzení pouze autorizovaná osoba dle § 45i 
ZOPK. Autorizovaná osoba dle § 19 ZPV nemá na 
takové posouzení kromě autorizace odbornost (dříve 
podmínkou pro získání autorizace dle ZPV jakékoliv 
vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně vs. 
odborník v oblasti biologie, ekologie, životního 
prostředí se vzděláním v magisterském nebo 
doktorském stupni).  
 

Je nezbytné podotknout, že z § 3 návrhu vyhlášky (nově § 2) 
vyplývá, že ve fázi posudku se již řeší něco úplně jiného, než 
v „naturovém“ posouzení, které je součástí oznámení popř. 
dokumentace. Nejde tedy o zatěžování oznamovatele tím, 
že by musel platit za opakované zpracování něčeho, co již 
bylo zpracováno v předchozích fázích. To je zřejmé z 
vyjmenovaných náležitostí, především bodů b), e) a f). Ze 
zařazení bodů c) a d) potom logicky vyplývá, že se bude 
jednat o terénní šetření a konzultace provedené pro účely 
závěrů obsažených v bodech b), e) a f).  
 

 7. Připomínka k § 4 a 6 

Požadujeme vypustit v § 4 písm. e) a v § 6 písm. g) 
část věty: 

„; není-li to účelné, zdůvodní se, proč nejsou tyto 
informace součástí posouzení“. 

Odůvodnění: 

Je nepochybné, že již z povahy koncepce nebo zásad 
územního rozvoje je zhodnotitelné, zda je relevantní 
místní šetření provádět. Vyžadovat, aby zde bylo 
napsáno, že jde o koncepci celostátní nebo úplnou 

 
 
Akceptováno částečně. Ustanovení upraveno. Nejde o 
konstatování příliš malého měřítka koncepce. Jedná se o 
zdůvodnění případné nepotřeby z hlediska věcné náplně 
koncepce (např. nebyl identifikován střet, který by vyžadoval 
opatření si dalších podkladů apod.). Tato náležitost nebude 
generovat potřebu vynaložení dalších finančních prostředků 
na zpracování hodnocení. 
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aktualizace ZÚR a tedy, že území je příliš rozsáhlé a 
samotná koncepce nebo zásady natolik neurčité, aby 
bylo možné absolvovat místní šetření, je nedůvodnou 
administrativní zátěží. Úředník, který bude posouzení 
v rámci ochrany veřejného zájmu šetřit, musí být 
schopen stejné úvahy bez toho, aby mu tyto zjevné 
důvody autorizovaná osoba za peníze předkladatele 
koncepce (tedy převážně státního rozpočtu) podrobně 
vypisovala. 

 

 8. Připomínka k § 4, 5, 6 a 7 (zamezení duplicit) 

Obdobně, jako v případě připomínky k rozsahu 
náležitostí posouzení záměru, požadujeme i pro 
posouzení koncepcí a plánů odstranění požadavků na 
uvádění duplicitních informací, které jsou uváděny ve 
vyhodnocení politiky, zásad územního rozvoje nebo 
územních plánů a jejich aktualizace/změn. Rovněž je 
opět duplicitní předkládání stanovisek dle § 45i. 

Odůvodnění: 

Návrh nu úpravu zamezuje nežádoucímu duplicitnímu 
uvádění stejných informací v dalším dokumentu. Týká 
se to např. působnosti, obsahového zaměření a cílů 
koncepce (§ 4 písm. a) bod 2 a 3), shrnutí obsahu 
a cílů politiky územního rozvoje/zásad územního 
rozvoje/územních plánů (§ 5 písm. a) bod 1, § 6 písm. 
a) bod 2 a § 7 písm. a) bod 2). Rovněž je třeba vypustit 
požadavky na předkládání stanoviska, kterým orgán 
ochrany přírody a krajiny vyloučil vlivy tam, kde jsou již 
zákonnou součástí jiného dokumentu, který je 
přikládán společně s posouzením. 

 
 
Vysvětleno. Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je 
materiálem, který musí mít výpovědní hodnotu i jako 
samostatně stojící dokument. S ohledem na požadavky 
směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je členský stát 
povinen každý plán nebo projekt, který může významně 
ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit odpovídajícímu 
posouzení. Splnění této povinnosti musí být prokazatelné 
samostatným dokumentem, který je plnohodnotný nejen ve 
vztahu k hodnocení významnosti, ale i k předmětu 
hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají dokumentu 
na výpovědní hodnotě a na přehlednosti, přičemž jejich 
uvedení nijak nezatěžuje stavebníka a nebude generovat 
potřebu vynaložení dalších finančních prostředků na 
zpracování hodnocení. Stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK je 
základním východiskem pro zpracování, rozsah a kontrolu 
hodnocení (vazba v § 45i odst. 2 ZOPK). Jedná se tedy o 
zásadní materiál, který musí být jeho součástí. 
 

 9. Připomínka k § 4, 5, 6 a 7 (přeshraniční vlivy) 

Požadujeme sloučit do jednoho písmene identifikaci a 
popis očekávaných vlivů koncepcí/plánů vycházející 
ze současného stavu předmětu ochrany v zájmovém 

 
Akceptováno. Text upraven. 
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území a identifikaci a popis přeshraničních vlivů. 

Odůvodnění: 

Bude se jednat o tytéž vlivy, přičemž některé mohou 
mít přeshraniční přesah. Považujeme proto za 
metodicky vhodnější přeshraniční dopad těchto vlivů 
vyhodnotit již při samotné identifikaci a popisu vlivů 
koncepce/plánu. 

 10. Připomínka k § 8 

Z navrhovaného textu ani důvodové zprávy není 
zřejmé, jak je řešen „překryv“ posouzení a obsahové 
náležitosti žádosti (dále jen „podklady“) podle § 8 
zákona a dopady na aplikaci § 9 zákona. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že podklady (týkající se povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les) jsou taxativně a 
v dostatečném rozsahu specifikovány v příslušné 
prováděcí vyhlášce k § 8 zákona. Zpracování dalšího 
posouzení (hodnocení) v rozsahu podle navrhovaného 
znění považujeme za neúčelné, způsobí aplikační 
problémy a fakticky vytváří další zbytečnou 
administrativní zátěž pro podnikatele i fyzické osoby. 

Také není zřejmé, jaký dopad na správní úvahu bude 
mít (či má mít) posouzení ve vztahu k aplikaci § 9 
zákona. 

Celou tuto problematiku považujeme za 
nesrozumitelnou nejen pro žadatele, ale také při 
příslušné orgány ochrany přírody, potažmo stavební 
úřady (viz odst. 6 par. 8 zákona). 

 

 
Vysvětleno 
Připomínka vychází zřejmě z nesprávného předpokladu, že 
každé kácení dřevin je podle právní úpravy automaticky 
považováno za závažný zásah, u kterého je podle § 67 
zákona o ochraně přírody a krajiny investor povinen 
vyhodnotit s pomocí autorizované osoby dle § 45i tohoto 
zákona vliv na chráněné zájmy.  
 
Zásah spočívající v kácení dřevin nebo zásah, jehož 
součástí je kácení dřevin, může a nemusí být závažným 
zásahem, u kterého je investor povinen vyhodnotit vlivy na 
příslušné chráněné zájmy podle § 67 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Závažnost zásahu bezprostředně souvisí 
s jeho územním rozsahem, s konkrétními dopady na 
přítomné ekosystémy, s dopady na zvláště chráněné druhy i 
na populace volně žijících rostlin a živočichů, v případě 
dřevin samozřejmě s rozsahem kácení včetně množství 
kácených dřevin. V pochybnostech investora o tom, zda 
konkrétní zásah je nebo není závažný, případně o rozsahu 
dotčených zájmů vydá orgán ochrany přírody na žádost 
investora podle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny odůvodněné stanovisko. 
 
O tom, zda konkrétní zásah spočívající v kácení dřevin nebo 
zásah, jehož součástí je kácení dřevin, je z hlediska § 67 
závažný (a bude vyžadováno hodnocení podle § 67), se 
investor dozví nejpozději při podání žádosti o podmiňující 
správní úkon (závazné stanovisko, stanovisko nebo 
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souhlas), vede-li se navazující řízení, nebo při podání 
žádosti o kácení dřevin (nevede-li se navazující řízení).  
 
V této souvislosti je vhodné připomenout, že i předchozí 
dikce § 67 ZOPK umožňovala orgánům ochrany přírody 
uložit provedení biologického hodnocení (tj. provedení 
přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné 
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a 
živočichy), pokud k tomu shledala důvod; tím důvodem 
mohlo být např. i rozsáhlé kácení. Nová právní úprava proto 
nepředstavuje z věcného hlediska zásadní změnu.  
Tím méně návrh vyhlášky stanovující v § 8 v souladu se 
zmocněním v § 67 zákona náležitosti hodnocení, který 
nahrazuje dosud platné ustanovení § 18 vyhlášky č. 
395/1992 Sb. stanovující náležitosti „biologického 
hodnocení“. 

 11. Připomínka k § 8 odst. 2 

Požadujeme vypustit slova: 

„ukončení užívání, případně odstranění stavby“, 
obdobně zvážit vypuštění „revitalizace či rekultivace 
území po ukončení zásahu“. 

Odůvodnění: 

Navrhované upřesnění rozsahu hodnocení překračuje 
rámec stanovený v § 67 odst. 1, který definuje věcnou 
působnost hodnocení následovně: „…v rámci výstavby 
nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné 
zásahy…“. Za výstavbu nebo užívání nelze v žádném 
případě považovat ukončení užívání nebo odstranění 
stavby nebo jiná činnost prováděná po ukončení 
zásahu. 

 
 
Akceptováno jinak – formulace upravena 

Akademie věd ČR Bez připomínek  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost  
 

1. Doporučujeme upravit text návrhu – je-li 
zavedena legislativní zkratka „vliv“ pro sousloví 
„vliv záměru nebo koncepce na…“, pak není 

 
Akceptováno 
Legislativní zkratky byly upraveny. 
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 žádoucí používat dále v textu například 
sousloví „vliv záměru“, „vliv koncepce“ nebo 
dokonce „vliv zásahu“, jelikož dochází 
k nadbytečné kumulaci slov a použitá slovní 
spojení nejsou v souladu se zavedenou 
zkratkou. Tato sousloví nejsou ani 
samostatnými legislativními zkratkami ani 
nejsou definována jako pojmy. Upozorňujeme 
navíc, že na některých místech je používáno 
v téže souvislosti jak samotné slovo „vliv“ tak i 
sousloví typu „vliv na předmět ochrany nebo…“ 
jako tomu je například v § 2 písm. m). 

 

 2. V § 4 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. g) by text „a 
údaje o provedených konzultacích,“ na konci 
ustanovení měl být přesunut před středník. Je 
uváděn až ve větě za středníkem, kam nepatří, 
jelikož jde o pokračování, obdobně jako je 
tomu v případě § 2 písm. g) a § 3 písm. c), 
několikanásobného větného členu. 

 

 
Akceptováno 
Upravenou v souladu s připomínkou MV. 

 3. V § 6 je třeba upravit formátování tak, aby 
jediný odstavec tohoto ustanovení nebyl 
číslován. 

 

 
Vysvětleno 
Na základě vypuštění legislativní zkratky v odst. 1 má nyní § 
6 dva odstavce. 
 

 4. V § 8 odst. 2 by mělo být vypuštěno slovo 
„zamýšleného“, které je již obsaženo 
v zavedené legislativní zkratce „zásah“. 

 

 
Akceptováno 
Legislativní zkratka byla upravena 

 5. Text písm. c) v § 8 odst. 3 by měl být 
přeformulován s ohledem na návětí 
„Hodnocení obsahuje“ a zavedenou legislativní 
zkratku „hodnocení“. Vzhledem k výše 
uvedenému není vhodné, aby text tohoto 
ustanovení, který je pokračováním návětí, 
používal „hodnocení vlivu zásahu…“ – text pak 

 
Akceptováno 
Legislativní zkratka byla upravena 
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ve výsledku stanoví, že „hodnocení obsahuje… 
hodnocení vlivu zásahu“, přičemž slovo 
hodnocení samotné je legislativní zkratkou pro 
„hodnocení vlivu zamýšleného zásahu…“. 

 

 6. V § 8 odst. 3 písm. c) bod 6 by měla být spojka 
„a“ na konci textu tohoto ustanovení nahrazena 
čárkou – jinde v textu v totožném typu výčtu 
není používána. Naopak by spojka „a“ měla být 
doplněna na konec písm. b) bod 4 téhož 
paragrafu. 

 
Akceptováno 

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační bezpečnost 

Bez připomínek  

Úřad pro přístup 
k dopravní infrastruktuře 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů  
 
 

Vyhláškou nově navržené náležitosti hodnocení jsou 
oproti dosavadní úpravě obdobně nepřesné a již nyní 
je zřejmé, že jiná struktura formálního obsahového 
rámce tento dlouhodobý problém vhodně nevyřeší. 
Podle našeho názoru by bylo podstatně vhodnější a 
finančně méně nákladnější, aby nebyl rušen § 18 
vyhlášky č. 395/1992, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů. Spíše by bylo vhodnější, aby 
Ministerstvo životního prostředí vydalo jednotná 
pravidla pro kompletní administraci hodnocení vlivu, 
která by předcházela riziku příliš obecných, tedy 
nekompletních hodnocení a s tím spojených různých 
interpretací posuzování tak, jak popisuje samo 
Ministerstvo životního prostředí.        

Nově strukturované a jinak formulované obsahové 
náležitosti „naturového“ posouzení a hodnocení podle 
§ 67 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovené 
právním předpisem neposílí princip právní jistoty a 

 
Vysvětleno 
Znění § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. již neodpovídá 
zmocnění obsaženému v § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a vůbec pak 
nenaplňuje zmocnění stanovit náležitosti naturového 
posouzení (nově založeného v § 45i odst. 13 zákona č. 
114/1992 Sb.). Ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. již 
neobsahuje institut biologického hodnocení, ale nově je 
hodnocení vztaženo k zájmům chráněným podle části druhé, 
třetí a páté tohoto zákona. Považujeme za neudržitelné, aby 
MŽP nenaplnilo nová zmocnění k vydání vyhlášky a 
ponechalo v platnosti neaktuální právní úpravu. 
 
Vyhláška naplňuje zákonné zmocnění ke stanovení 
náležitostí naturového posouzení v rámci jednotlivých 
dokumentů podle stavebního zákona a ke stanovení 
hodnocení vlivu závažných zásahů uskutečňovaných v rámci 
výstavby nebo jiného užívání krajiny na zájmy chráněné 
podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a 
krajiny. MŽP touto vyhláškou nemůže stanovovat metodiku 
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naopak zatíží žadatele mnohem vyššími 
administrativními požadavky, které se v některých 
případech zvýší až o 100 %.  

Ministerstvo životního prostředí také dokládá, že 
předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky, s Listinou základních 
práv a svobod a s Ústavou České republiky. 
Zhodnocení bylo provedeno ve vztahu k čl. 79 odst. 
3 Ústavy České republiky a k čl. 11 a 35 odst. 1 a 3 
Listiny základních práv a svobod. Nejsme si zcela 
jisti, zda je Ministerstvo životního prostředí 
k takovému hodnocení kompetentní. 

Z návrhu vyhlášky také dále vyplývá, že „Celkové roční 
náklady investorů s ohledem na zákonem daný širší 
rozsah hodnocení jsou tedy odhadovány na cca 15 – 
20 mil. Kč/rok, tzn. navýšení ceny oproti současnosti 
bude zhruba o 5 – 10 mil. Kč/rok. Tyto dopady jsou 
však především spojeny s novelizací § 67 zákona, 
a nikoliv s novelizací vyhlášky, neboť změna rozsahu 
hodnocení je dána zákonem, a vyhláška pouze 
upravuje jeho náležitosti.“ V této souvislosti by bylo 
vhodné porovnat odhadované náklady uváděné 
v odůvodnění v souvislosti s nedávnou novelou zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zda vůbec při jejím prosazování 
byly uvedené problémy (zvýšená administrativní zátěž 
a vyšší finanční náklady) popsány. Ministerstvo 
životního prostředí v hodnocení dopadu regulace 
uvádí, že tyto dopady jsou především spojeny 
s novelizací § 67 zákona, a nikoliv s novelizací 
vyhlášky. 

Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 
 

expertního (kvalifikovaného) posouzení vlivů na všechny 
dotčené chráněné zájmy podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, v souladu se zmocněním naopak stanovuje 
náležitosti, tj. strukturu hodnocení.  
 
Posouzení podle § 45i odst. 3 i hodnocení podle § 67 je 
založeno na identifikaci celé škály rozmanitých dotčených 
zájmů, identifikaci přímých i nepřímých vlivů povolovaného 
záměru na tyto zájmy, porozumění jejich mechanismu a 
posouzení jejich působení na chráněné zájmy, je expertní 
činností vyžadující šíři odborných znalostí a podléhající 
autorizaci, která je udělována po ověření odborné 
způsobilosti včetně legislativních i procesních znalostí 
autorizační zkouškou a s ohledem na zaměření odborného 
vzdělání.  
 
Ministerstvo životního prostředí v této souvislosti, ve vazbě 
na věcný rozsah hodnocení, jednak připravuje novelizaci 
vyhlášky č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, jednak reviduje a 
aktualizuje Metodický návod k provádění biologického 
hodnocení ve smyslu novelizovaného ustanovení § 67 
ZOPK, a to s cílem sjednotit přístup autorizovaných osob 
oprávněných provádět hodnocení a usměrnit jejich expertní 
činnost s ohledem na šíři chráněných zájmů. Revidovaný a 
aktualizovaný, resp. doplněný metodický návod bude svým 
věcným rozsahem odpovídat rozsahu dotčených zájmů 
chráněných podle zákona 114/1992 Sb.  
 
Právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018 (včetně § 67) zahrnující 
plošnou povinnost investorů předem (před podáním žádosti 
o závazná stanoviska, stanoviska nebo souhlasy podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny) vyhodnotit vliv 
zamýšlených závažných zásahů na chráněné zájmy lze 
považovat za významný příspěvek ke zvýšení právní jistoty 
investorů ve vazbě na povinnost podle § 17 zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí.  
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Není zřejmé, z čeho ČMKOS dovozuje, že nově 
strukturované náležitosti posouzení podle § 45i odst. 3 a § 
67 zákona zatíží žadatele o 100 % vyššími administrativními 
požadavky. Naopak návrh vyhlášky MŽP je doprovázen 
kvalifikovaným odhadem dopadů regulace obou částí 
vyhlášky. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve 
výstavbě  

Bez připomínek  

Kancelář prezidenta 
republiky 

-  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  

Konfederace umění a 
kultury 

Bez připomínek  

Česká stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

-  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Bez připomínek  
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Agrární komora ČR Odůvodnění návrhu uvádí (str. 3, první odstavec 
shora), že „návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o 
ochraně přírody a krajiny i se zákonnými zmocněními 
obsaženými v § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 tohoto 
zákona“. 
Tak tomu ovšem není, když návrh vyhlášky svým 
obsahem zákonné zmocnění obsažené v § 45i odst. 
13 zákona o ochraně přírody a krajiny nepřípustně 
překračuje. 
 

 
 Vysvětleno, částečně akceptováno 
 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jasná procesní vazba postupu podle § 45i ZOPK na 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 odst. 1 
písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) bod 2) 
(tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
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se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 
 

 Podle ust. § 45i odst. 13 cit. zákona Ministerstvo 
životního prostředí vyhláškou stanoví náležitosti 
posouzení podle odstavce 2, tj. náležitosti posouzení 
koncepce nebo záměru, u něhož nebyl postupem 

 
Vysvětleno. Viz odůvodnění vypořádání předchozí 
připomínky. 
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podle odstavce 1 citovaného ustanovení vyloučen 
významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. 
Pro jinou úpravu, tj. pro stanovení něčeho jiného, než 
je náležitost posouzení, zákonné zmocnění vyhlášce 
prostor neposkytuje. 
Ministerstvo životního prostředí ovšem již v § 1 
vyhlášky navrhuje stanovit nikoli pouze náležitosti 
předmětného posouzení, nýbrž i to, čeho má být 
předmětné posouzení součástí, což je ovšem 
podstatný rozdíl oproti rozsahu zmocnění. 
Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky tak zcela nad rámec 
zákonného zmocnění stanoví, že posouzení je 
samostatnou součástí oznámení záměru 
(dokumentace) a posudku zpracovaného k záměru, 
návrhu, popřípadě vyhodnocení koncepce a jeho závěr 
je nedílnou součástí těchto dokumentů. 
Obdobně nepřípustně (nad rámec zákonného 
zmocnění) pak normují § 2 návrhu („které je součástí 
oznámení nebo dokumentace záměru“), § 3 návrhu 
(„které je součástí posudku zpracovaného k záměru“), 
§ 4 návrhu („které je součástí vyhodnocení koncepce“) 
atd. 
 

 Náležitosti oznámení záměru, dokumentace a 
posudku, resp. návrhu vyhodnocení koncepce 
stanoví zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí (viz § 6 odst. 6 ve spojení s přílohou č. 3, § 7 
a § 8 ve spojení s přílohou č. 4, § 9 ve spojení 
s přílohou 5, § 10e a § 10f ve spojení s přílohou 9.) 
Uvedený zákon také stanoví, v jakých případech je 
touto náležitostí i předmětné posouzení, resp. kdy 
je nutno je přiložit (viz. § 6 odst. 6 a § 7 odst. 7 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Okruh případů takto stanovených zákonem pak 
nelze jakkoli rozšiřovat vyhláškou Ministerstva 

 
Vysvětleno. Viz odůvodnění vypořádání předchozí 
připomínky. 
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životního prostředí. Ba Ministerstvo životního 
prostředí není vůbec o tomto okruhu oprávněno 
vyhláškou normovat, neboť to přesahuje, jak 
uvedeno výše, rámec příslušného zákonného 
zmocnění. 
Přitom je třeba upozornit, že zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve svých úplných výčtech 
náležitostí posudku (§ 9 ve spojení s přílohou č. 5) 
a náležitostí návrhů koncepce, resp. jejího 
vyhodnocení (§ 10a a § 10f ve spojení s přílohou č. 
9) mezi těmito náležitostmi posouzení vlivů záměru 
ve smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, jež by mělo být prováděno osobou 
autorizovanou ve smyslu § 45i odst. 3 zákona o 
ochraně přírody a krajiny, vůbec neuvádí. 
Již z tohoto důvodu vůbec nemohou obstát 
ustanovení § 3 a 4 návrhu vyhlášky vztahující se na 
„posouzení vlivu, které je součástí posudku 
zpracovaného k záměru“, resp. na „posouzení 
vlivu, které je součástí vyhodnocení koncepce“, 
neboť zákon vůbec nepředpokládá, že by zmíněný 
posudek resp. vyhodnocení koncepce měly 
obsahovat posouzení vlivů záměru ve smyslu § 45i 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jež by 
mělo být prováděno osobou autorizovanou ve 
smyslu § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
Z § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů pouze vyplývá, 
že oznamovatel opatřuje posouzení ve smyslu § 45i 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny coby přílohu 
oznámení a v oznámení zohledňuje jeho závěry. 
Z § 7 odst. 7 téhož zákona pak vyplývá, že příslušný 
orgán může v písemném odůvodněném závěru 
zjišťovacího řízení požadovat, aby uvedené posouzení 
bylo též součástí dokumentace ve smyslu § 8. 
Pokud je třeba uvedenou oblast normativně řešit, 
je třeba tak učinit novelizací příslušného zákona, 
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nikoli cestou podzákonného předpisu, který musí 
zákonné limity respektovat. 
Cestou podzákonného předpisu nelze dále 
rozšiřovat, komplikovat či prodlužovat procesy 
představující administrativní omezení 
podnikatelského sektoru, zemědělského a lesního 
hospodaření a veřejných investic, a tím v důsledku 
celý proces neodůvodněně zdražovat, což uvedený 
návrh vyhlášky de iure znamená. 
 

 Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky stanoví náležitosti 
„posouzení vlivů, které je součástí politiky 
územního rozvoje a její aktualizace“, pomíjí však, 
že „naturové“ posouzení vlivů vůbec není dle 
zákonné úpravy, představované ust. § 32 
stavebního zákona, obsahem politiky územního 
rozvoje, nýbrž je zpracováváno separátně (viz § 19 
odst. 2 ve spojení s § 32 odst. 2 a § 33 odst. 3 a 7 
stavebního zákona).  
 
To platí obdobně i pro ustanovení § 6 návrhu 
vyhlášky a návrh zásad územního rozvoje (viz § 19 
odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 1 stavebního 
zákona). 
 

 
Akceptováno. Text upraven. 

 Pokud jde o náležitosti hodnocení dle § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na právní 
jistotu a nutnost přípravy dotčených subjektů je 
nezbytné posunutí účinnosti předpisu a normování 
přechodných ustanovení (ti, kdo mají k dispozici 
průzkumy provedené dle stávajícího znění zákona, 
by měly mít možnost je užít bez nutnosti jejich 
přepracování či doplnění dle návrhu předpisu). 
 

 
Akceptováno.  
Účinnost posunuta. 
Zákon neobsahuje (ve vazbě na nové hodnocení) přechodná 
ustanovení. Počínaje 1. 1. 2018 je třeba provést hodnocení 
v rozsahu podle § 67 ZOPK, ve znění zákona č. 225/2017 
Sb., náležitosti hodnocení podle § 18 vyhlášky 395/1992 Sb. 
se do nabytí účinnosti nové vyhlášky uplatní pouze 
podpůrně.  
 

Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých 

1. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením uvedeným 
.   

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
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lesů v ČR (SVOL)  v odůvodnění návrhu, I. Obecná část, str. 3, 
poslední věta prvního odstavce shora, že „Návrh 
vyhlášky je v souladu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny i se zákonnými zmocněními 
obsaženými v § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 tohoto 
zákona“. 
Jsme přesvědčeni, že obsah navrhované vyhlášky 
zákonné zmocnění obsažené v § 45i odst. 13 
zákona o ochraně přírody a krajiny překračuje. 
 
Odůvodnění: 
Podle ustanovení § 45i odst. 13 zákona o ochraně 
přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí 
vyhláškou „stanoví náležitosti posouzení podle 
odstavce 2“, tj. náležitosti posouzení koncepce nebo 
záměru, u něhož nebyl postupem podle odstavce 1 
citovaného ustanovení vyloučen významný negativní 
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti.  
V § 1 návrhu vyhlášky se však navrhuje stanovit 
nikoli pouze náležitosti předmětného posouzení, 
nýbrž i to, čeho má být předmětné posouzení 
součástí. Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky zcela nad 
rámec zákonného zmocnění stanoví, že „posouzení 
je samostatnou součástí oznámení záměru 
(dokumentace) a posudku zpracovaného k záměru, 
návrhu, popřípadě vyhodnocení koncepce a jeho závěr 
je nedílnou součástí těchto dokumentů. 
Stejná připomínka, a sice překročení zákonného 
zmocnění, se týká i dalších §§ návrhu vyhlášky - § 
2 návrhu („které je součástí oznámení nebo 
dokumentace záměru“), § 3 návrhu („které je součástí 
posudku zpracovaného k záměru“), § 4 návrhu („které 
je součástí vyhodnocení koncepce“) a dále § 5 a § 6 
návrhu. 
 
Náležitosti oznámení záměru, dokumentace a 

 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jasná procesní vazba postupu podle § 45i ZOPK na 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 odst. 1 
písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) bod 2) 
(tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
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posudku, resp. návrhu vyhodnocení koncepce 
stanoví zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí (viz § 6 odst. 6 ve spojení s přílohou č. 3, § 7 
a § 8 ve spojení s přílohou č. 4, § 9 ve spojení 
s přílohou 5, § 10e a § 10f ve spojení s přílohou 9). 
Uvedený zákon také stanoví, v jakých případech je 
touto náležitostí i předmětné posouzení, resp. kdy 
je nutno je přiložit (viz § 6 odst. 6 a § 7 odst. 7 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Okruh 
případů takto stanovených zákonem nelze 
rozšiřovat vyhláškou Ministerstva životního prostředí.  
 
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
výčtech náležitostí posudku (§ 9 ve spojení 
s přílohou č. 5) a náležitostí návrhů koncepce, resp. 
jejího vyhodnocení (§ 10a a § 10f ve spojení s přílohou 
č. 9) vůbec neuvádí posouzení vlivů záměru ve 
smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny, jež by mělo být prováděno osobou 
autorizovanou ve smyslu § 45i odst. 3 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu nemohou 
obstát ustanovení § 3 a § 4 návrhu vyhlášky 
vztahující se na „posouzení vlivu, které je součástí 
posudku zpracovaného k záměru“, resp. na „posouzení 
vlivu, které je součástí vyhodnocení koncepce“.  Z § 6 
odst. 6 zákona o posuzování vlivů pouze vyplývá, že 
oznamovatel opatřuje posouzení ve smyslu § 45i odst. 
2 zákona o ochraně přírody a krajiny coby přílohu 
oznámení a v oznámení zohledňuje jeho závěry. Z § 7 
odst. 7 téhož zákona pak vyplývá, že příslušný orgán 
může v písemném odůvodněném závěru zjišťovacího 
řízení požadovat, aby uvedené posouzení bylo též 
součástí dokumentace ve smyslu § 8. Předložený 
návrh vyhlášky nerespektuje zákonné limity a 
umožňuje komplikování a prodlužování procesů, 
což pro podnikatelský sektor, zemědělské a lesní 
hospodaření, ale i veřejné investory znamená další 

1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 
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nedůvodnou administrativní zátěž a finanční 
náklady.  
 
Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky stanoví náležitosti 
„posouzení vlivů, které je součástí politiky územního 
rozvoje a její aktualizace“, zásadně však pomíjí fakt, 
že „naturové“ posouzení vlivů není dle zákonné 
úpravy, představované ust. § 32 stavebního zákona, 
obsahem politiky územního rozvoje, nýbrž je 
zpracováváno separátně (viz § 19 odst. 2 ve spojení s 
§ 32 odst. 2 a § 33 odst. 3 a 7 stavebního zákona). 
Obdobné platí i pro ustanovení § 6 návrhu vyhlášky 
a návrh zásad územního rozvoje (viz § 19 odst. 2 ve 
spojení s § 37 odst. 1 stavebního zákona). 
 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 2. S ohledem na právní jistotu a nutnost přípravy 
dotčených subjektů žádáme o posunutí účinnosti 
předpisu.   
 

 
Akceptováno 

Svaz měst a obcí ČR  
 
 

1. Odůvodnění návrhu uvádí (str. 3, první odstavec 
shora), že „návrh vyhlášky je v souladu se 
zákonem o ochraně přírody a krajiny i se 
zákonnými zmocněními obsaženými 
v § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 tohoto zákona“. 

Dle názoru Svazu však návrh vyhlášky svým 
obsahem zákonné zmocnění obsažené 
v § 45i odst. 13 zákona o ochraně přírody a krajiny 
překračuje. 

Podle ust. § 45i odst. 13 cit. zákona Ministerstvo 
životního prostředí vyhláškou stanoví náležitosti 
posouzení podle odstavce 2, tj. náležitosti 
posouzení koncepce nebo záměru, u něhož nebyl 
postupem podle odstavce 1 citovaného ustanovení 
vyloučen významný negativní vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

 
Vysvětleno, částečně akceptováno.  
 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jasná procesní vazba postupu podle § 45i ZOPK na 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 odst. 1 
písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) bod 2) 
(tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
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Pro jinou úpravu, tj. pro stanovení něčeho jiného, 
než je náležitost posouzení, zákonné zmocnění 
vyhlášce prostor neposkytuje. 

Ministerstvo životního prostředí ovšem již v § 1 
vyhlášky navrhuje stanovit nikoli pouze náležitosti 
předmětného posouzení, nýbrž i to, čeho má být 
předmětné posouzení součástí, což je ovšem 
podstatný rozdíl oproti rozsahu zmocnění. 

Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky tak zcela nad 
rámec zákonného zmocnění stanoví, že posouzení 
je samostatnou součástí oznámení záměru 
(dokumentace) a posudku zpracovaného 
k záměru, návrhu, popřípadě vyhodnocení 
koncepce a jeho závěr je nedílnou součástí těchto 
dokumentů. 

Obdobně nepřípustně (nad rámec zákonného 
zmocnění) pak normují § 2 návrhu („které je 
součástí oznámení nebo dokumentace záměru“), § 
3 návrhu („které je součástí posudku 
zpracovaného k záměru“), § 4 návrhu („které je 
součástí vyhodnocení koncepce“) atd. 

Náležitosti oznámení záměru, dokumentace a 
posudku, resp. návrhu vyhodnocení koncepce 
stanoví zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí (viz § 6 odst. 6 ve spojení s přílohou č. 3, 
§ 7 a § 8 ve spojení s přílohou č. 4, § 9 ve spojení 
s přílohou č. 5, § 10e a § 10f ve spojení s přílohou 
č. 9.) Uvedený zákon také stanoví, v jakých 
případech je touto náležitostí i předmětné 
posouzení, resp. kdy je nutno je přiložit (viz § 6 
odst. 6 a § 7 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí). Okruh případů takto 
stanovených zákonem pak nelze jakkoli rozšiřovat 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí. Ba 
Ministerstvo životního prostředí není vůbec o 

ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
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tomto okruhu oprávněno vyhláškou normovat, 
neboť to přesahuje, jak uvedeno výše, rámec 
příslušného zákonného zmocnění. 

Přitom je třeba upozornit, že zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve svých úplných výčtech 
náležitostí posudku (§ 9 ve spojení s přílohou č. 5) 
a náležitostí návrhů koncepce, resp. jejího 
vyhodnocení (§ 10a a § 10f ve spojení s přílohou 
č. 9) mezi těmito náležitostmi posouzení vlivů 
záměru ve smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, jež by mělo být prováděno 
osobou autorizovanou ve smyslu § 45i odst. 3 
zákona o ochraně přírody a krajiny, vůbec 
neuvádí. 

Již z tohoto důvodu vůbec nemohou obstát 
ustanovení § 3 a 4 návrhu vyhlášky vztahující se 
na „posouzení vlivu, které je součástí posudku 
zpracovaného k záměru“, resp. na „posouzení 
vlivu, které je součástí vyhodnocení koncepce“, 
neboť zákon vůbec nepředpokládá, že by zmíněný 
posudek resp. vyhodnocení koncepce měly 
obsahovat posouzení vlivů záměru ve smyslu § 45i 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jež by 
mělo být prováděno osobou autorizovanou ve 
smyslu § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 

Z § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů pouze 
vyplývá, že oznamovatel opatřuje posouzení ve 
smyslu § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny coby přílohu oznámení a v oznámení 
zohledňuje jeho závěry. 

Z § 7 odst. 7 téhož zákona pak vyplývá, že 
příslušný orgán může v písemném odůvodněném 
závěru zjišťovacího řízení požadovat, aby uvedené 
posouzení bylo též součástí dokumentace ve 

zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 
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smyslu § 8. 

Pokud je třeba uvedenou oblast normativně řešit, 
je třeba tak učinit novelizací příslušného zákona, 
nikoli cestou podzákonného předpisu, který musí 
zákonné limity respektovat. 

Cestou podzákonného předpisu nelze dále 
rozšiřovat, komplikovat či prodlužovat procesy 
představující administrativní omezení 
podnikatelského sektoru, zemědělského a lesního 
hospodaření a veřejných investic, a tím v důsledku 
celý proces neodůvodněně zdražovat, což 
uvedený návrh vyhlášky de iure znamená. 

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky stanoví náležitosti 
„posouzení vlivů, které je součástí politiky 
územního rozvoje a její aktualizace“, pomíjí však, 
že „naturové“ posouzení vlivů vůbec není dle 
zákonné úpravy, představované ust. § 32 
stavebního zákona, obsahem politiky územního 
rozvoje, nýbrž je zpracováváno separátně (viz § 19 
odst. 2 ve spojení s § 32 odst. 2 a § 33 odst. 3 a 7 
stavebního zákona).  

To platí obdobně i pro ustanovení § 6 návrhu 
vyhlášky a návrh zásad územního rozvoje (viz § 
19 odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 1 stavebního 
zákona). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 

 

2. Pokud jde o náležitosti hodnocení dle § 67 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na právní 
jistotu a nutnost přípravy dotčených subjektů je 
nezbytné posunutí účinnosti předpisu a normování 
přechodných ustanovení (ti, kdo mají k dispozici 
průzkumy provedené dle stávajícího znění zákona, 
by měly mít možnost je užít bez nutnosti jejich 
přepracování či doplnění dle návrhu předpisu). 

 
 
Akceptováno.  
Účinnost posunuta. 
Zákon neobsahuje (ve vazbě na nové hodnocení) přechodná 
ustanovení. Počínaje 1. 1. 2018 je třeba provést hodnocení 
v rozsahu podle § 67 ZOPK, ve znění zákona č. 225/2017 
Sb., náležitosti hodnocení podle § 18 vyhlášky 395/1992 Sb. 
se do nabytí účinnosti nové vyhlášky uplatní pouze 
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 podpůrně.  
 

Nejvyšší soud Bez připomínek  

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 
 
  

Připomínka č. 1 k § 1: 

Návrh úpravy: 
Navrhujeme důsledně zvážit, zda existuje dostatečné 
zákonné zmocnění, aby byl formou vyhlášky stanoven 
požadavek na zpracovávání posouzení jako součást 
posudku EIA. 

Odůvodnění: 
Existuje pochybnost nad tím, zda stávající zákonná 
úprava dává předkladateli dostatečné zmocnění 
k úpravě vyhláškou ve vztahu ke stanovení povinnosti 
přikládat posouzení Natura 2000 jako součást 
posudku. 
 

 
ROZPOR  
 
V § 45h odst. 2 ZOPK („Při hodnocení důsledků koncepcí a 
záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 
pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 nestanoví jiný postup“) je 
uvedena jednoznačná procesní vazba postupu podle § 45i 
ZOPK na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů („ZPV“). Tento zákon v § 4 
odst. 1 písm. f) stanoví, že záměry ve smyslu § 3 písm. a) 
bod 2) (tedy záměry, u nichž příslušný orgán ochrany přírody 
nevyloučil významný vliv na EVL či PO) podléhají posouzení 
vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví závěrem 
zjišťovacího řízení. ZPV samotný (nikoli vyhláška) tedy 
stanoví, že posouzení podle § 45i ZOPK je (pokud je 
vyžadováno) zpracováváno ve všech fázích postupu podle 
ZPV.  
 
V souladu s § 3 písm. l) ZPV se posouzením vlivů záměru 
na životní prostředí rozumí proces, který sestává z 
vypracování a projednání dokumentace, zpracování 
posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného 
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. Proces 
posouzení vlivů na životní prostředí je tedy definován svými 
fázemi a dokumenty v nimi zpracovávanými a je-li v souladu 
s § 4 odst. 1 písm. f) ZPV záměr, který může významně 
ovlivnit EVL či PO, předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí (stanoví-li se tak závěrem zjišťovacího řízení), je v 
souladu se ZPV a § 45h odst. 2 ZOPK v rámci těchto fází 
zpracováno též posouzení dle § 45i ZOPK. Toto posouzení 
není náležitostí oznámení, dokumentace či posudku ve 
smyslu příloh ZPV, ale je zpracováváno jako samostatná 
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nedílná součást všech těchto materiálů – k oznámení (tam, 
kde nebyl vyloučen významný vliv na EVL nebo PO) vždy 
podle § 6 odst. 6 ZPV, u dokumentace a posudku stanoví-li 
se tak v závěru zjišťovacího řízení; u vyhodnocení koncepce 
se posouzení podle § 45i ZOPK předkládá podle § 10a odst. 
1 písm. a) ZPV.  
 
Pokud se jedná o náležitosti jednotlivých dokumentů 
pořizovaných v rámci postupů dle ZPV stanovené přílohou 
ZPV, posouzení dle § 45i ZOPK není v těchto přílohách 
uvedeno, neboť povinnost jeho zpracování je založena jiným 
právním předpisem (ZOPK), které odkaz na ZPV v § 45h 
odst. 2 ZOPK obsahuje.  
 
Skutečnost, že se obsah posouzení dle § 45i ZOPK promítá 
též do dokumentů zpracovávaných v rámci zjišťovacího 
řízení a dalších fází EIA a SEA je naopak přílohami ZPV 
reflektována: př. část C přílohy č. 4 – EVL a PO jako součást 
přehledu nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území; část D přílohy č. 4 – Vlivy na biologickou 
rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), které nutně musí 
zohlednit výsledky posouzení podle § 45i ZOPK, neboť se 
jedná o vlivy na stejné zájmy. Tato vazba je reflektována též 
v § 2 ZPV (Rozsah posuzování), kde je stanoveno, že vlivy 
na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním 
zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská 
stanoviště, tedy předměty ochrany EVL či PO z příslušných 
příloh směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. 
 
Ustanovení § 1 bylo vypuštěno. Uvozovací věty pro 
posouzení vlivu záměru ve fázi posudku (nově § 2) a 
posouzení vlivu koncepce (nově § 3) byly upraveny 
v návaznosti na dikci odpovídajících ustanovení ZPV. 
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 Připomínka č. 2 k § 2 (návětí): 

Návrh úpravy: 
Požadujeme následující úpravu návětí § 2: „Posouzení 
vlivu, které je součástí oznámení nebo dokumentace 
záměru, a posouzení vlivu zpracovávané podle § 4 
odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
obsahuje z hlediska vlivu záměru na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti pro každou předloženou 
variantu…“ 

Odůvodnění: 
Požadujeme zdůraznit, že posouzení se provádí pouze 
z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000. Z návrhu to 
jednoznačně nevyplývá, přičemž je nezbytné rozsah 
hodnocení jednoznačně vymezit a vyloučit širší pojetí 
hodnocení, než které dané odborné osobě přísluší. 
 

 
 
 
Částečně akceptováno. 
Upraveno s ohledem na vypuštění původního § 1, tj. 
zavedena legislativní zkratka „vliv záměru“. 
 
 

 Připomínka č. 3 k § 2 písm. a) bodům 2, 4 a 6. 

Návrh úpravy: 
Požadujeme body 2, 4 a 6 vypustit. 

Odůvodnění: 
Jedná se o duplicitní informace k příslušným částem 
oznámení či dokumentace EIA. Rovněž kopie 
stanoviska dle § 45i je již zákonnou přílohou oznámení 
či dokumentace. Není důvod opakovaně uvádět či 
dokládat ty samé informace, které lze snadno dohledat 
v dokumentu, jemuž je toto posouzení přílohou. 
 

 
 
Částečně akceptováno. 
Nadbytečné údaje vypuštěny. 
 

 Připomínka č. 4 k § 2 písm. c) a d): 

Návrh úpravy: 
Požadujeme předmětná písmena z návrhu vypustit. 

 
 
Vysvětleno. Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je 
materiálem, který musí mít výpovědní hodnotu i jako 
samostatně stojící dokument. S ohledem na požadavky 
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Odůvodnění: 
Předmětná písmena jsou duplicitní k požadavkům na 
oznámení a dokumentaci. Vzhledem k tomu, že 
i v případě, kdy pro záměr nebo činnost, pro kterou je 
zpracováváno posouzení podle § 45i odst. 2, je 
zároveň prováděno posuzování ve smyslu zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a tedy 
zpracováváno oznámení nebo dokumentace, není pro 
existenci duplicit žádný relevantní důvod. Vymezení 
vstupních parametrů záměru (vstupy, výstupy) je 
dohledatelné v oznámení nebo dokumentaci. 
 

směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je členský stát 
povinen každý plán nebo projekt, který může významně 
ovlivnit EVL nebo PO, povinen podrobit odpovídajícímu 
posouzení. Splnění této povinnosti musí být prokazatelné 
samostatným dokumentem, který je plnohodnotný nejen ve 
vztahu k hodnocení významnosti, ale i k předmětu 
hodnocení. Tyto obsahové náležitosti přidávají dokumentu 
na výpovědní hodnotě a na přehlednosti, přičemž jejich 
uvedení nijak nezatěžuje stavebníka a nebude generovat 
potřebu vynaložení dalších finančních prostředků na 
zpracování hodnocení. 
 

 Připomínka č. 5 k § 2 písm. h) a i): 

Návrh úpravy: 
Požadujeme obě písmena sloučit do jednoho, které by 
znělo: „h) identifikaci a popis očekávaných vlivů 
záměru vycházející ze současného stavu předmětu 
ochrany v zájmovém území, vč. přeshraničních,“. 
Písm. i) vypustit a ostatní písmena přeznačit. 

Odůvodnění: 
Bude se jednat o tytéž vlivy, které jsou uvedené 
v navrženém písm. h), přičemž některé mohou mít 
přeshraniční přesah. Považujeme proto za metodicky 
vhodnější přeshraniční dopad těchto vlivů vyhodnotit již 
při samotné identifikaci a popisu vlivů záměru. 
 

 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

 Připomínka č. 6 k § 3: 

Návrh úpravy: 
Viz připomínka k § 1. Pokud bude § 3 zachován, 
požadujeme vypustit v písm. a) bod 2. 

Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k připomínce k § 1. Pokud bude § 3 

 
ROZPOR 

Co se týče zapojení „naturové“ AO ve fázi posudku (v 
případech, kdy je naturové posouzení součástí 
dokumentace):  

 § 45i odst. 3 ZOPK říká, že "Posouzení podle 
odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou 
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zachován je požadavek na uvedení celkové 
charakteristiky záměru včetně jeho rozsahu a umístění 
nadbytečný, jelikož jsou tyto informace součástí 
posudku. 
 

provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli 
zvláštní autorizace (dále jen "autorizace").".  

 V § 45i odst. 2 ZOPK, na který je odkazováno, stojí, 
že "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 odstavce 
postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.".  

 Tzv. „naturové“ posouzení, posouzení vlivů záměru 
na lokality soustavy Natura 2000, se tedy vždy bude 
dít "postupem podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí".  

 Spojení "posouzení podle odstavce 2" je tedy 
nezbytné chápat jako proces zjišťovacího řízení popř. 
plného posouzení vlivů na ŽP - EIA, ve kterém je 
posuzován záměr s možným významným vlivem na 
lokality soustavy Natura 2000.  

 Toto posouzení se přitom děje (stejně jako v případě 
"nenaturových" záměru) i ve fázi posudku - viz 
příloha č. 5 k ZPV, podle které posudek obsahuje 
mimo jiné:  

o "Pořadí variant (pokud byly předloženy) z 
hlediska vlivů na životní prostředí"  

o "Posouzení technického řešení záměru s 
ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 
jde o znečišťování životního prostředí"  

o "Celkové posouzení akceptovatelnosti 
záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví". 

 I ve fázi posudku je tedy v souladu s § 45i odst. 3 
ZOPK nezbytné, aby část posudku vztahující se k 
„naturovému“ posouzení zpracovala „naturová“ AO - 
není v kompetenci autorizované osoby podle § 19 
ZPV, aby jakkoliv formulovala závěry posudku ve 
vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000, neboť tyto 
závěry může formulovat na základě oponentního 
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posouzení pouze autorizovaná osoba dle § 45i 
ZOPK. Autorizovaná osoba dle § 19 ZPV nemá na 
takové posouzení kromě autorizace odbornost (dříve 
podmínkou pro získání autorizace dle ZPV jakékoliv 
vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně vs. 
odborník v oblasti biologie, ekologie, životního 
prostředí se vzděláním v magisterském nebo 
doktorském stupni).  

Je nezbytné podotknout, že z § 3 návrhu vyhlášky (nově § 2) 
vyplývá, že ve fázi posudku se již řeší něco úplně jiného, než 
v „naturovém“ posouzení, které je součástí oznámení popř. 
dokumentace. Nejde tedy o zatěžování oznamovatele tím, 
že by musel platit za opakované zpracování něčeho, co již 
bylo zpracováno v předchozích fázích. To je zřejmé z 
vyjmenovaných náležitostí, především bodů b), e) a f). Ze 
zařazení bodů c) a d) potom logicky vyplývá, že se bude 
jednat o terénní šetření a konzultace provedené pro účely 
závěrů obsažených v bodech b), e) a f).  
 

 Připomínka č. 7 k § 4, 5, 6 a 7 (zamezení duplicit): 

Návrh úpravy: 
Obdobně jako v případě připomínky k rozsahu 
náležitostí posouzení záměru, požadujeme i pro 
posouzení koncepcí a plánů odstranění požadavků na 
uvádění duplicitních informací, které jsou uváděny ve 
vyhodnocení politiky, zásad územního rozvoje nebo 
územních plánů a jejich aktualizace/změn. Rovněž je 
opět duplicitní předkládání stanovisek dle § 45i. 

Odůvodnění: 
Návrh na úpravu zamezuje nežádoucímu duplicitnímu 
uvádění stejných informací v dalším dokumentu. Týká 
se to např. působnosti, obsahového zaměření a cílů 
koncepce (§ 4 písm. a) bod 2 a 3), shrnutí obsahu 
a cílů politiky územního rozvoje/zásad územního 
rozvoje/územních plánů (§ 5 písm. a) bod 1, § 6 písm. 

Vysvětleno.  
Posouzení vlivů podle § 45i ZOPK je materiálem, který musí 
mít výpovědní hodnotu i jako samostatně stojící dokument. 
S ohledem na požadavky směrnice 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin je členský stát povinen každý plán nebo 
projekt, který může významně ovlivnit EVL nebo PO, 
povinen podrobit odpovídajícímu posouzení. Splnění této 
povinnosti musí být prokazatelné samostatným 
dokumentem, který je plnohodnotný nejen ve vztahu 
k hodnocení významnosti, ale i k předmětu hodnocení. Tyto 
obsahové náležitosti přidávají dokumentu na výpovědní 
hodnotě a na přehlednosti, přičemž jejich uvedení nijak 
nezatěžuje stavebníka a nebude generovat potřebu 
vynaložení dalších finančních prostředků na zpracování 
hodnocení. Stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK je základním 
východiskem pro zpracování, rozsah a kontrolu hodnocení 
(vazba v § 45i odst. 2 ZOPK). Jedná se tedy o zásadní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYFDSSKP)



 

Stránka 84 (celkem 85) 

a) bod 2 a § 7 písm. a) bod 2). Rovněž je třeba vypustit 
požadavky na předkládání stanoviska, kterým orgán 
ochrany přírody a krajiny vyloučil vlivy tam, kde jsou již 
zákonnou součástí jiného dokumentu, který je 
přikládán společně s posouzením. 
 

materiál, který musí být jeho součástí. 

 Připomínka č. 8 k § 4 a 6 

Návrh úpravy: 
Požadujeme vypustit v § 4 písm. e) a v § 6 písm. g) 
část věty „; není-li to účelné, zdůvodní se, proč nejsou 
tyto informace součástí posouzení“. 

Odůvodnění: 
Je nepochybné, že již z povahy koncepce nebo zásad 
územního rozvoje je zhodnotitelné, zda je relevantní 
místní šetření provádět. Vyžadovat, aby zde bylo 
napsáno, že jde o koncepci celostátní nebo úplnou 
aktualizaci ZÚR a tedy že území je příliš rozsáhlé a 
samotná koncepce nebo zásady natolik neurčité, aby 
bylo možné absolvovat místní šetření, je nedůvodnou 
administrativní zátěží. Úředník, který bude posouzení 
v rámci ochrany veřejného zájmu posuzovat, musí být 
schopen stejné úvahy bez toho, aby mu tyto zjevné 
důvody autorizovaná osoba za peníze předkladatele 
koncepce (tedy převážně státního rozpočtu) podrobně 
vypisovala. 
 

 
 
Akceptováno částečně. Ustanovení upraveno. Nejde o 
konstatování příliš malého měřítka koncepce. Jedná se o 
zdůvodnění případné nepotřeby z hlediska věcné náplně 
koncepce (např. nebyl identifikován střet, který by vyžadoval 
opatření si dalších podkladů apod.). Tato náležitost nebude 
generovat potřebu vynaložení dalších finančních prostředků 
na zpracování hodnocení. 

 Připomínky č. 9 k § 4, 5, 6 a 7 (přeshraniční vlivy): 

Návrh úpravy: 
Požadujeme sloučit do jednoho písmene identifikaci a 
popis očekávaných vlivů koncepcí/plánů vycházející 
ze současného stavu předmětu ochrany v zájmovém 
území a identifikaci a popis přeshraničních vlivů. 

Odůvodnění: 

 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Stránka 85 (celkem 85) 

Bude se jednat o tytéž vlivy, přičemž některé mohou 
mít přeshraniční přesah. Považujeme proto za 
metodicky vhodnější přeshraniční dopad těchto vlivů 
vyhodnotit již při samotné identifikaci a popisu vlivů 
koncepce/plánu. 
 

 Připomínka č. 10 k § 8 odst. 2 

Návrh úpravy: 
Požadujeme vypustit slova „ukončení užívání, případně 
odstranění stavby“, obdobně zvážit vypuštění 
„revitalizace či rekultivace území po ukončení zásahu“. 

Odůvodnění: 
Navrhované upřesnění rozsahu hodnocení překračuje 
rámec stanovený v § 67 odst. 1, který definuje věcnou 
působnost hodnocení následovně: „…v rámci výstavby 
nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné 
zásahy…“. Za výstavbu nebo užívání nelze v žádném 
případě považovat ukončení užívání nebo odstranění 
stavby nebo jiná činnost prováděná po ukončení 
zásahu. 
 

 
Akceptováno jinak – formulace upravena 

 

V Praze 14. července 2018 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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