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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 19 odst. 2 
Úkolem územního plánování je také posouzení 

vlivů politiky územního rozvoje, územního 

rozvojového plánu, zásad územního rozvoje 

nebo územního plánu na udržitelný rozvoj 

území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení 

se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, 

popíšou a posoudí možné významné vlivy na 

životní prostředí vyplývající z politiky 

územního rozvoje, územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje nebo územního 

plánu a rozumná náhradní řešení vedoucí k 

realizaci záměru s přihlédnutím k cílům 

posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto 

posouzení jsou stanoveny s náležitostmi 

stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně 

posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

32001L0042 čl. 5 odst. 1 Čl. 5 

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

posouzení vlivů na životní prostředí, 

vypracuje se zpráva o vlivech na životní 

prostředí, ve které se určí, popíšou a 

posoudí možné významné vlivy na životní 

prostředí vyplývající z provádění plánu 

nebo programu a rozumná náhradní řešení 

s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti 

působnosti plánu nebo programu. 

Informace vyžadované za tímto účelem 

jsou uvedeny v příloze I. 

§ 35a odst. 1 
(1)  Na základě politiky územního rozvoje 

vydá ministerstvo územní rozvojový plán. 

Současně s návrhem územního rozvojového 

32001L0042 

 

 

 

čl. 3 odst. 1 a 2 

 

 

 

32001L0042 

Čl. 3 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v 

souladu s články 4 až 9 provádí u plánů a 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009L0147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 4 odst. 4 

 

 

 

 

 

programů uvedených v odstavcích 2 až 4, 

které mohou mít významný vliv na životní 

prostředí. 

 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení 

vlivů na životní prostředí provádí u všech 

plánů a programů, 

 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, 

energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání s 

odpady, vodohospodářství, 

telekomunikací, turistiky, územního 

plánování nebo využívání půdy a které 

stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

 

b) u kterých je vyžadováno posouzení 

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

ohledem na možný vliv na území. 

 

32009L0147 

Čl. 4 

4.   S ohledem na ochranu oblastí 

uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou 

členské státy vhodná opatření pro 

předcházení znečišťování nebo 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31992L0043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně 

ovlivňují ptáky, pokud by mohly být 

významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto chráněné 

oblasti. 

 

31992L0043 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s 

určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není 

pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo v 

kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro 

lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento 

plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, 

že nebude mít nepříznivý účinek na 

celistvost příslušné lokality, a co si v 

případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti. 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 

povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 

odst. 4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde o 

území označená podle čl. 4 odst. 1 nebo 

obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené 

směrnice, a to ode dne provádění této 

směrnice nebo ode dne označení nebo 

uznání členským státem podle směrnice 

79/409/EHS, podle toho, které datum je 

pozdější. 

§ 35c odst. 4 
Ministerstvo životního prostředí vydá k  návrhu 

obsahu územního rozvojového plánu do 30 dnů 

od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy 

č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí a na základě stanoviska orgánu 

ochrany přírody podle předchozího odstavce 

stanoví podrobnější požadavky na obsah a 

rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

případné požadavky na vyhodnocení variant 

řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení 

cílů územního rozvojového plánu. Příslušný 

orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle 

§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3, 5 a 

6 

Čl. 5 odst. 4 

Čl. 3 

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 vyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí pouze 

tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou 

mít významný vliv na životní prostředí. 

 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významný vliv na životní 

prostředí buď přezkoumáním jednotlivých 

případů, nebo stanovením druhů plánů a 

programů, nebo kombinací obou přístupů. 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty 

první. 

Za tímto účelem vezmou členské státy ve 

všech případech v úvahu příslušná kritéria 

stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že se 

na plány a programy s možným 

významným vlivem na životní prostředí 

vztahuje tato směrnice. 

 

6. V případě přezkoumání jednotlivých 

případů a stanovení druhů plánů a 

programů v souladu s odstavcem 5 jsou 

konzultovány orgány uvedené v čl. 6 odst. 

3. 

 

Čl. 5 

4. Při rozhodování o oblasti působnosti a 

úrovni podrobnosti informací, které musí 

být obsaženy ve zprávě o vlivech na životní 

prostředí, jsou konzultovány orgány 

uvedené v čl. 6 odst. 3. 

§ 35d odst. 3 

a 4 (3) Ministerstvo zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup návrh územního 

rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, a nejméně 30 dnů 

předem oznámí místo a dobu konání veřejného 

projednání. Do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání může každý podat u ministerstva 

písemné připomínky. K později uplatněným 

32001L0042 Čl. 6 odst. 1, 2 a 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o 

vlivech na životní prostředí vypracované v 

souladu s článkem 5 je zpřístupněn 

orgánům uvedeným v odstavci 3 tohoto 

článku a veřejnosti. 

 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 se 

na veřejné projednání návrhu použije 

přiměřeně. 

 

 

 

 

(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem životního 

prostředí zašle návrh územního rozvojového 

plánu spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný 

rozvoj území sousedním státům, jejichž území 

může být uplatňováním územního rozvojového 

plánu významně ovlivněno, a nabídne jim 

konzultace. Pokud sousední stát o konzultace 

projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí a 

Ministerstvem životního prostředí konzultací 

účastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 

 

včas skutečná příležitost, aby v přiměřené 

lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu 

plánu nebo programu a doprovodné zprávě 

o vlivech na životní prostředí před přijetím 

plánu nebo programu nebo před jeho 

předáním k legislativnímu postupu. 

 

5. Podrobnosti k informacím a konzultacím 

s orgány a veřejností stanoví členské státy. 

 

 

Čl. 7 

1. Domnívá-li se členský stát, že provedení 

plánu nebo programu připravovaného pro 

jeho území může mít významný vliv na 

životní prostředí jiného členského státu, 

nebo požaduje-li to členský stát, kterého se 

to může významně dotýkat, zašle členský 

stát, na jehož území se plán nebo program 

vypracovává, před jeho přijetím nebo 

předáním k legislativnímu procesu, 

druhému členskému státu kopii návrhu 

plánu nebo programu a příslušnou zprávu o 

vlivech na životní prostředí. 

Příloha k 

zákonu č. 

183/2006 Sb. 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky 

územního rozvoje, územního rozvojového 

32001L0042 Čl. 5 odst. 1 Čl. 5 

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

posouzení vlivů na životní prostředí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3NVH)



Stránka 7 z 7 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

plánu, zásad územního rozvoje a územního 

plánu na životní prostředí pro účely posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) 

vypracuje se zpráva o vlivech na životní 

prostředí, ve které se určí, popíšou a 

posoudí možné významné vlivy na životní 

prostředí vyplývající z provádění plánu 

nebo programu a rozumná náhradní řešení 

s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti 

působnosti plánu nebo programu. 

Informace vyžadované za tímto účelem 

jsou uvedeny v příloze I. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 
Název předpisu EU 

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

životní prostředí 

32009L0147 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 

ptáků 

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

planě rostoucích rostlin 
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