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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Vládní návrh stavebního zákona 

 

Návrh stavebního zákona, ID 9934 Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 4 odst. 2 (2) Záměrem EIA se v tomto zákoně rozumí 

záměr podle odstavce 1, který podléhá 

posouzení vlivů na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

32011L0092  ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 1 odst. 2 

písm. c) 

(Pro účely této směrnice se rozumí:) 

„povolením“ rozhodnutí příslušného 

orgánu nebo orgánů, které opravňuje 

oznamovatele k uskutečnění záměru; 

§ 31 odst. 2 

písm. i) 

i) je příslušným orgánem k provádění opatření 

stanovených přímo použitelným předpisem 

Evropské unie, kterým se stanoví hlavní směry 

pro transevropské energetické sítě3). 

3) Čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a 

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

nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 

715/2009, v platném znění. 

 

32013R0347 Článek 8 odst. 

1 

1. Do 16. listopadu 2013 určí každý 

členský stát jeden vnitrostátní příslušný 

orgán, který odpovídá za usnadňování a 

koordinaci procesu udělování povolení 

pro projekty společného zájmu. 

  

§ 40 odst. 1 

až 5 

 

 

 

(1) Úkolem územního plánování je také 

posoudit vlivy územního rozvojového plánu, 

zásad územního rozvoje nebo územního plánu 

na udržitelný rozvoj území. Za tímto účelem se 

zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území (dále jen „vyhodnocení vlivů“). 

(2) Vyhodnocení vlivů se zpracovává 

k návrhu územního rozvojového plánu, zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu, je-li 

vyžadováno posouzení z hlediska vlivů na 

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 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

životní prostředí. 

 (3) Součástí vyhodnocení vlivů je 

vyhodnocení vlivů na 

a) hospodářský rozvoj,  

b) soudržnost společenství obyvatel 

území a  

c) životní prostředí. 

(4)  Součástí vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí je i posouzení vlivů na 

předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, je-li to 

vyžadováno podle jiného právního předpisu. 

(5) Ve vyhodnocení vlivů se určí, popíší 

a posoudí možné významné vlivy podle 

odstavce 3 vyplývající z územního 

rozvojového plánu, zásad územního rozvoje 

nebo územního plánu a rozumná náhradní 

řešení s přihlédnutím k cílům posuzované 

dokumentace. Vyhodnocení vlivů nadřazené 

územně plánovací dokumentace nesmí 

obsahovat podrobnosti, které náleží 

vyhodnocení vlivů navazující územně 

plánovací dokumentace. 

 

jsou uvedeny v příloze I. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 1 a 3 Čl. 6 

1. Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví 

členské státy nezbytná ochranná opatření 

zahrnující v případě potřeby odpovídající 

plány péče vypracované speciálně pro 

dané lokality nebo integrované do jiných 

plánů rozvoje a vhodná opatření právního, 

správního nebo smluvního charakteru, 

která odpovídají ekologickým 

požadavkům typů přírodních stanovišť 

uvedených v příloze I a druhů uvedených 

v příloze II, jež se na těchto lokalitách 

vyskytují. 

 

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 
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případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti. 

 

§ 76 odst. 2 (2) K návrhu územního rozvojového plánu 

Nejvyšší stavební úřad zajistí vyhodnocení 

vlivů, je-li to vyžadováno podle § 40. 

 

32001L0042 Čl. 3 odst. 1 a 2 Čl. 3 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se 

v souladu s články 4 až 9 provádí u plánů 

a programů uvedených v odstavcích 2 až 

4, které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení 

vlivů na životní prostředí provádí u všech 

plánů a programů, 

 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, 

energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání 

s odpady, vodohospodářství, 

telekomunikací, turistiky, územního 

plánování nebo využívání půdy a které 

stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

 

b) u kterých je vyžadováno posouzení 

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

ohledem na možný vliv na území. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 

Čl. 7 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s 

určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude 

mít pravděpodobně na tuto lokalitu 

významný vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro 

lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento 

plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, 

že nebude mít nepříznivý účinek na 

celistvost příslušné lokality, a co si v 

případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti. 

 

Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 

povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 

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

území označená podle čl. 4 odst. 1 nebo 

obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 

uvedené směrnice, a to ode dne provádění 

této směrnice nebo ode dne označení nebo 

uznání členským státem podle směrnice 

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

pozdější. 

§ 79 odst. 3 
(3) K návrhu zásad územního rozvoje 

32001L0042 Čl. 3 odst. 1 a 2 Čl. 3 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

pořizovatel zajistí vyhodnocení vlivů, je-li to 

vyžadováno podle § 40. 

v souladu s články 4 až 9 provádí u plánů 

a programů uvedených v odstavcích 2 až 

4, které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení 

vlivů na životní prostředí provádí u všech 

plánů a programů, 

 

a) které se připravují v odvětvích 

zemědělství, lesnictví, rybolovu, 

energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání 

s odpady, vodohospodářství, 

telekomunikací, turistiky, územního 

plánování nebo využívání půdy a které 

stanoví rámec pro budoucí schvalování 

záměrů uvedených v přílohách I a II 

směrnice 85/337/EHS nebo 

 

b) u kterých je vyžadováno posouzení 

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

ohledem na možný vliv na území. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 

 

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 
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důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro 

lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento 

plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, 

že nebude mít nepříznivý účinek na 

celistvost příslušné lokality, a co si v 

případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti. 

Čl. 7 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. 

§ 83 odst. 1 (1) K návrhu územního plánu pořizovatel 

zajistí vyhodnocení vlivů, je-li to vyžadováno 

podle § 40. 

 

32001L0042 Čl. 3 odst. 1, 2, 

3, 5 

Čl. 3 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí se 

v souladu s články 4 až 9 provádí u plánů 

a programů uvedených v odstavcích 2 až 

4, které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

2. S výhradou odstavce 3 se posouzení 
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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. 

 

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 
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případů, nebo stanovením druhů plánů a 

programů, nebo kombinací obou přístupů. 

Za tímto účelem vezmou členské státy ve 

všech případech v úvahu příslušná kritéria 

stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že 

se na plány a programy s možným 

významným vlivem na životní prostředí 

vztahuje tato směrnice. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 

 

Čl. 6 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s 

určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude 

mít pravděpodobně na tuto lokalitu 

významný vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro 

lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí 

příslušné orgány příslušného státu tento 

plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, 

že nebude mít nepříznivý účinek na 

celistvost příslušné lokality, a co si v 

případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti. 

 

Čl. 7 Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 
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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. 

§ 89 odst. 1 

až 3 

(1) Pořizovatel zašle návrh zadání 

územního rozvojového plánu, zásad územního 

rozvoje a územního plánu příslušnému úřadu19) 

a současně orgánu ochrany přírody. 

(2) Orgán ochrany přírody doručí 

pořizovateli a příslušnému úřadu do 23 dnů od 

obdržení návrhu zadání stanovisko podle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém 

uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast. 

(3) Příslušný úřad uplatní u 

pořizovatele do 30 dnů od obdržení návrhu 

zadání stanovisko, ve kterém i s přihlédnutím 

ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle 

odstavce 2 uvede v případě 

a) územního rozvojového plánu a zásad 

územního rozvoje podrobnější požadavky 

podle jiného právního předpisu20), 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3, 5 a 

6 

 

Čl. 3 

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 

vyžadují posouzení vlivů na životní 

prostředí pouze tehdy, stanoví-li členské 

státy, že mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významný vliv na životní 

prostředí buď přezkoumáním jednotlivých 

případů, nebo stanovením druhů plánů a 

programů, nebo kombinací obou přístupů. 

Za tímto účelem vezmou členské státy ve 

všech případech v úvahu příslušná kritéria 

stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že 

se na plány a programy s možným 

významným vlivem na životní prostředí 
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b) změny územního rozvojového plánu, 

změny zásad územního rozvoje a územního 

plánu a jeho změny, zda má být jejich návrh 

posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí, popřípadě stanoví podrobnější 

požadavky podle jiného právního předpisu20). 

19) § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

20) § 10i zákona č. 100/2001 Sb. 

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 odst. 4 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. 

§ 93 odst. 1 (1) Schválené zadání předá pořizovatel do 7 

dnů od jeho obdržení projektantovi územně 

plánovací dokumentace, který zajistí 

zpracování návrhu územně plánovací 

dokumentace. Je-li vyžadováno zpracování 

vyhodnocení vlivů, zajistí jeho zpracování 

pořizovatel. 

 

32001L0042 Čl. 4 odst. 1 a 2 Čl. 4 

 

1. Posouzení vlivů na životní prostředí 

uvedené v článku 3 se provádí během 

přípravy plánu nebo programu a před jeho 

přijetím nebo předáním k legislativnímu 

procesu. 

 

2. Požadavky této směrnice se buď 

zahrnou do stávajících postupů pro 

přijímání plánů a programů v členských 

státech, nebo se začlení do postupů 

zavedených k dosažení souladu s touto 

směrnicí. 

 

31992L0043 Čl. 6 odst. 1, 3 Čl. 6 
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a 4 1. Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví 

členské státy nezbytná ochranná opatření 

zahrnující v případě potřeby odpovídající 

plány péče vypracované speciálně pro 

dané lokality nebo integrované do jiných 

plánů rozvoje a vhodná opatření právního, 

správního nebo smluvního charakteru, 

která odpovídají ekologickým 

požadavkům typů přírodních stanovišť 

uvedených v příloze I a druhů uvedených 

v příloze II, jež se na těchto lokalitách 

vyskytují. 

 

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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4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li k 

dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační 

opatření nezbytná pro zajištění ochrany 

celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. 

O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise. 

§ 94 odst. 3 (3) Dotčené orgány uplatní do 15 dnů ode dne 

konání společného jednání svá stanoviska k 

návrhu územně plánovací dokumentace a 

vyjádření k vyhodnocení vlivů. Ve stejné lhůtě 

mohou orgány a osoby uvedené v odstavci 1 

písm. a) až d) uplatnit připomínky. Ke 

32001L0042 Čl. 6 odst. 1 a 2 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 
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stanoviskům a připomínkám uplatněným po 

uvedené lhůtě nebo uplatněným ve věcech, o 

nichž bylo rozhodnuto v nadřazené územně 

plánovací dokumentaci, se nepřihlíží. 

 

článku a veřejnosti. 

 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána 

včas skutečná příležitost, aby v přiměřené 

lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu 

plánu nebo programu a doprovodné 

zprávě o vlivech na životní prostředí před 

přijetím plánu nebo programu nebo před 

jeho předáním k legislativnímu postupu. 

§ 95 (1)  Je-li ve vyhodnocení vlivů 

zjištěn významný negativní vliv na území 

sousedního státu, pořizovatel prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zahraničních věcí zašle návrh územně 

plánovací dokumentace a vyhodnocení vlivů 

příslušnému orgánu sousedního státu21), jehož 

území může být uplatňováním územně 

plánovací dokumentace významně ovlivněno, a 

nabídne mu konzultace. 

(2) Projeví-li příslušný orgán 

sousedního státu o konzultace zájem, 

pořizovatel přizve k účasti příslušný orgán 

sousedního státu, Ministerstvo zahraničních 

věcí, Ministerstvo životního prostředí, 

určeného zastupitele a Nejvyšší stavební úřad, 

není-li pořizovatelem projednávané územně 

plánovací dokumentace. 

21) Zákon č. 100/2001 Sb. 

32001L0042 Čl. 7 Čl. 7 

 

Přeshraniční konzultace 

 

1. Domnívá-li se členský stát, že 

provedení plánu nebo programu 

připravovaného pro jeho území může mít 

významný vliv na životní prostředí jiného 

členského státu, nebo požaduje-li to 

členský stát, kterého se to může významně 

dotýkat, zašle členský stát, na jehož území 

se plán nebo program vypracovává, před 

jeho přijetím nebo předáním k 

legislativnímu procesu, druhému 

členskému státu kopii návrhu plánu nebo 

programu a příslušnou zprávu o vlivech 

na životní prostředí. 

 

2. Obdrží-li členský stát kopii návrhu 

plánu nebo programu a zprávu o vlivech 
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na životní prostředí podle odstavce 1, 

sdělí druhému členskému státu, zda si 

přeje zahájit konzultace před přijetím 

plánu nebo programu nebo před jeho 

předáním k legislativnímu procesu, a je-li 

tomu tak, zahájí dotyčné členské státy 

konzultace, týkající se možných 

přeshraničních vlivů na životní prostředí 

vyplývajících z provádění plánu nebo z 

programu, a plánovaná opatření ke snížení 

nebo vyloučení těchto vlivů. 

 

Uskuteční-li se tyto konzultace, dohodnou 

se dotyčné členské státy na podrobnostech 

k zajištění, aby orgány uvedené v čl. 6 

odst. 3 a veřejnost uvedená v čl. 6 odst. 4 

v členském státě, který může být tímto 

významně dotčen, byly informovány a 

byla jim dána příležitost zaslat v 

přiměřené lhůtě své vyjádření. 

 

3. Vyžadují-li se podle tohoto článku 

konzultace mezi členskými státy, 

dohodnou se na počátku konzultací na 

přiměřeném časovém rámci pro trvání 

konzultací. 

§ 97 odst. 1 (1) Do 15 dnů ode dne veřejného projednání 

může každý uplatnit písemně své připomínky k 

návrhu územně plánovací dokumentace a 

vyhodnocení vlivů, zpracovává-li se. K 

32001L0042 Čl. 6 odst. 2  Čl. 6 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána 

včas skutečná příležitost, aby v přiměřené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBT9CTSO7)



Stránka 15 z 37 

 

Návrh stavebního zákona, ID 9934 Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě 

nebo uplatněným ve věcech, o kterých bylo 

rozhodnuto v nadřazené územně plánovací 

dokumentaci, se nepřihlíží. 

 

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. 

§ 100 (1)  Zpracovává-li se vyhodnocení 

vlivů, pořizovatel zašle návrh vyhodnocení 

připomínek, výsledky konzultací a návrh 

vyhodnocení uplatněných stanovisek, 

popřípadě výsledky řešení rozporů a návrh 

výběru nejvhodnější varianty příslušnému 

úřadu jako podklad pro vydání stanoviska 

k návrhu koncepce podle § 10g zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

(2) Příslušný úřad uplatní 

stanovisko k návrhu územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje nebo územního 

plánu, je-li předmětem posuzování, do 30 dnů 

od obdržení podkladů podle odstavce 1. 

Stanovisko podle věty první není stanoviskem 

podle § 54 odst. 1. Nejde-li o změnu územně 

plánovací dokumentace, lze lhůtu pro uplatnění 

stanoviska ze závažných důvodů, které 

příslušný úřad sdělí pořizovateli nejpozději do 

30 dnů od obdržení podkladů, prodloužit, 

nejdéle však o 30 dnů. 

(3) Neuplatní-li příslušný úřad 

stanovisko ve lhůtě podle odstavce 2, je možné 

32001L0042 Čl. 6 odst. 2 

Čl. 8  

Čl. 6 

2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a 

veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána 

včas skutečná příležitost, aby v přiměřené 

lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu 

plánu nebo programu a doprovodné 

zprávě o vlivech na životní prostředí před 

přijetím plánu nebo programu nebo před 

jeho předáním k legislativnímu postupu. 

 

Čl. 8 

 

Zpráva o vlivech na životní prostředí 

vypracovaná podle článku 5, vyjádření 

podle článku 6 a výsledky přeshraničních 

konzultací zahájených podle článku 7 se 

vezmou v úvahu při vypracování plánu 

nebo programu a před jeho přijetím nebo 

předáním k legislativnímu procesu. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3 a 4 Čl. 6 

 

3. Jakýkoli plán nebo projekt, který s 

určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude 
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územní rozvojový plán, zásady územního 

rozvoje nebo územní plán vydat i bez jeho 

stanoviska; v takovém případě pořizovatel 

zohlední závěry vyhodnocení vlivů, 

připomínky a výsledky konzultací. 

(4)  Vyplyne-li z posouzení vlivu na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast, že územní rozvojový plán, zásady 

územního rozvoje nebo územní plán májí 

významný negativní vliv na předmět ochrany 

nebo celistvost některé evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl 

předmětem posouzení nadřazené územně 

plánovací dokumentace z hlediska těchto vlivů, 

postupuje se podle § 45i zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede 

příslušný orgán ochrany přírody ve svém 

stanovisku. 

 

 

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. 

 

4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li k 

dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační 

opatření nezbytná pro zajištění ochrany 

celkové soudržnosti sítě NATURA 2000. 

O přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 
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prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s 

nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise. 

 

32009L0147 Čl. 4 odst. 4 Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí 

uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou 

členské státy vhodná opatření pro 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně 

ovlivňují ptáky, pokud by mohly být 

významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto 

chráněné oblasti. 

§ 103 odst. 2 

a 3 

(2) Pořizovatel si k podstatné 

úpravě návrhu územního rozvojového plánu, 

zásad územního rozvoje a územního plánu 

vyžádá stanovisko orgánu ochrany přírody 

podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 

a stanovisko příslušného úřadu, ve kterém bude 

stanoveno, zda je nutné vyhodnocení vlivů 

upravit nebo zda vyžaduje podstatná úprava 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3  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 
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posouzení vlivů na životní prostředí. 

Stanovisko orgán ochrany přírody a příslušný 

úřad vydá do 15 dnů od doručení žádosti 

pořizovatele. 

(3)  Podstatná úprava se projednává 

v rozsahu měněných částí postupem podle § 93 

odst. 5, § 94 až 100 a podle odstavců 1 a 2; 

společné jednání a veřejné projednání lze při 

splnění požadavků kladených na obě jednání 

spojit. Stanoviska, připomínky a vyjádření je 

možné uplatnit jen k částem řešení, které byly 

od posledního projednání změněny, jinak se k 

nim nepřihlíží. 

 

státy, že mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3  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. 

 

32009L0147 Čl. 4 odst. 4 Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí 

uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou 

členské státy vhodná opatření pro 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně 

ovlivňují ptáky, pokud by mohly být 
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významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto 

chráněné oblasti. 

§ 106 odst. 1 (1) Pořizovatel nejpozději do 4 let od vydání 

územně plánovací dokumentace, s výjimkou 

regulačního plánu, a poté pravidelně nejméně 

jednou za 4 roky vyhodnotí uplatňování 

územně plánovací dokumentace. 

 

32001L0042 Čl. 10 Čl. 10 

 

1. Členské státy monitorují významné 

vlivy plánů a programů na životní 

prostředí, aby mimo jiné včas zjistily 

nepředpokládané negativní dopady a aby 

byly schopny učinit vhodná nápravná 

opatření. 

 

2. K dosažení souladu s odstavcem 1 lze 

případně uplatnit stávající opatření v 

oblasti monitorování, aby se zabránilo 

opakovanému monitorování. 

§ 107 odst. 1 

a 3 

(1) Pořizovatel ve spolupráci 

s určeným zastupitelem zpracuje návrh zprávy 

o uplatňování územně plánovací dokumentace, 

s výjimkou regulačního plánu (dále jen „zpráva 

o uplatňování“). 

 (…) 

(3) Vyplyne-li z vyhodnocení podle 

odstavce 2 písm. d) potřeba pořízení změny 

územně plánovací dokumentace nebo nové 

územně plánovací dokumentace, je součástí 

zprávy o uplatňování návrh obsahu změny 

32001L0042 Čl. 10 Čl. 10 

 

1. Členské státy monitorují významné 

vlivy plánů a programů na životní 

prostředí, aby mimo jiné včas zjistily 

nepředpokládané negativní dopady a aby 

byly schopny učinit vhodná nápravná 

opatření. 

 

2. K dosažení souladu s odstavcem 1 lze 

případně uplatnit stávající opatření v 

oblasti monitorování, aby se zabránilo 
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nebo návrh zadání nové územně plánovací 

dokumentace. Na projednání a schválení 

návrhu zprávy o uplatňování, obsahu změny 

nebo návrhu zadání, jsou-li jejím obsahem, se 

použije § 88 až 90 obdobně. 

 

opakovanému monitorování. 

§ 109 odst. 3 (3) Nejde-li o změnu regulačního 

plánu, podnět může dále obsahovat 

a) stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny k navrhovanému obsahu 

změny územně plánovací dokumentace, ve 

kterém uvede, zda je možné vyloučit 

významný vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast, 

b) stanovisko příslušného úřadu k 

navrhovanému obsahu změny územně 

plánovací dokumentace, ve kterém i s 

přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany 

přírody podle písmene a) uvede, zda má být 

návrh změny posuzován z hlediska vlivů na 

životní prostředí, popřípadě stanoví 

podrobnější požadavky podle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3, 5 a 

6 

 

Čl. 3 

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 

programů uvedených v odstavci 2 

vyžadují posouzení vlivů na životní 

prostředí pouze tehdy, stanoví-li členské 

státy, že mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významný vliv na životní 

prostředí buď přezkoumáním jednotlivých 

případů, nebo stanovením druhů plánů a 

programů, nebo kombinací obou přístupů. 

Za tímto účelem vezmou členské státy ve 

všech případech v úvahu příslušná kritéria 

stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že 

se na plány a programy s možným 

významným vlivem na životní prostředí 

vztahuje tato směrnice. 
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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 odst. 4 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. 

32009L0147 Čl. 4 odst. 4 Čl. 4 

4. S ohledem na ochranu oblastí 

uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou 

členské státy vhodná opatření pro 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť nebo jakýmkoli 

rušivým zásahům, které negativně 

ovlivňují ptáky, pokud by mohly být 

významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto 

chráněné oblasti. 

§ 110 odst. 3 (3) Nebyl-li podnět na pořízení změny územně 

plánovací dokumentace odložen podle odstavce 

2 a neobsahuje-li stanoviska podle § 109 odst. 

3, pořizovatel zašle návrh zadání příslušnému 

32001L0042 Čl. 3 odst. 3, 5 

a 6 

 

Čl. 3 

3. Plány a programy uvedené v odstavci 2, 

které stanoví využití menších oblastí na 

místní úrovni, a menší změny plánů a 
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orgánu ochrany přírody a příslušnému úřadu. 

Tyto orgány dále postupují obdobně podle § 89 

odst. 2 až 4. Vyplyne-li z jejich stanovisek 

potřeba posuzování vlivů na životní prostřední, 

pořizovatel tato stanoviska zohlední v návrhu 

zadání. 

 

programů uvedených v odstavci 2 

vyžadují posouzení vlivů na životní 

prostředí pouze tehdy, stanoví-li členské 

státy, že mohou mít významný vliv na 

životní prostředí. 

 

5. Členské státy určí, zda plány nebo 

programy uvedené v odstavcích 3 a 4 

mohou mít významný vliv na životní 

prostředí buď přezkoumáním jednotlivých 

případů, nebo stanovením druhů plánů a 

programů, nebo kombinací obou přístupů. 

Za tímto účelem vezmou členské státy ve 

všech případech v úvahu příslušná kritéria 

stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že 

se na plány a programy s možným 

významným vlivem na životní prostředí 

vztahuje tato směrnice. 

 

6. V případě přezkoumání jednotlivých 

případů a stanovení druhů plánů a 

programů v souladu s odstavcem 5 jsou 

konzultovány orgány uvedené v čl. 6 odst. 

3. 

 

Čl. 5 odst. 4 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 
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orgány uvedené v čl. 6 odst. 3. 

§ 112 odst. 1 (1) Kraj a obec jsou povinny bez zbytečného 

odkladu územně plánovací dokumentaci, 

kterou vydaly, uvést do souladu s nadřazenou 

územně plánovací dokumentací. Do té doby 

nelze rozhodovat podle částí územně plánovací 

dokumentace, které jsou v rozporu 

s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

Vyhodnocení vlivů změny územně plánovací 

dokumentace se při uvedení navazující územně 

plánovací dokumentace do souladu 

s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

nezpracovává. 

 

32001L0042 Čl. 4 odst. 3  Čl. 4 

 

3. Tvoří-li plány a programy část 

hierarchie, vezmou členské státy za 

účelem zamezení opakovaného 

posuzování v úvahu skutečnost, že 

posuzování bude v souladu se směrnicí 

prováděno na různých úrovních 

hierarchie. Za účelem mimo jiné zamezení 

opakovaného posuzování uplatňují 

členské státy čl. 5 odst. 2 a 3. 

§ 115 odst. 5 (5) Je-li vyžadováno posouzení vlivů na 

životní prostředí, zpracovává se při postupu 

podle odstavců 1 až 4 vyhodnocení vlivů jen 

pro navazující územně plánovací dokumentaci 

a v podrobnosti, která této navazující 

dokumentaci odpovídá, je-li řešené území 

vyžadující posouzení shodné a byl-li 

stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen 

vliv nadřazené a navazující územně plánovací 

dokumentace nebo její změny na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. 

32001L0042 Čl. 4 odst. 3  Čl. 4 

 

3. Tvoří-li plány a programy část 

hierarchie, vezmou členské státy za 

účelem zamezení opakovaného 

posuzování v úvahu skutečnost, že 

posuzování bude v souladu se směrnicí 

prováděno na různých úrovních 

hierarchie. Za účelem mimo jiné zamezení 

opakovaného posuzování uplatňují 

členské státy čl. 5 odst. 2 a 3. 

§ 153 odst. 1 (1) Pro stavby mohou být navrženy a 

použity jen takové výrobky, materiály 

a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

32011R0305 Příloha I ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 

STAVBY 
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způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, 

že stavba při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splní 

základní požadavky na stavby31). 

31) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 

Rady 89/106/EHS, v platném znění. 

 

§ 160 odst. 2 

písm. h) 

(Stavebník je v případě stavby, zařízení 

nebo terénní úpravy podléhající povolení podle 

tohoto zákona povinen ) 

při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí, opatřit průkaz 

energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován 

jiným právním předpisem33). 

33) Zákon č. 406/2000 Sb. 

 

32010L0031 Čl. 12 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byl certifikát 

energetické náročnosti vydán pro: 

 

a) budovy nebo ucelené části budov při 

výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému 

nájemci a 

 

b) budovy, kde celkovou užitkovou 

podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá 

orgán veřejné moci a kde je tato plocha 

často navštěvována veřejností. Dne 9. 

července 2015 se tato hraniční hodnota 

500 m2 sníží na 250 m2. 

 

Požadavek na vydání certifikátu 

energetické náročnosti v případě dotčené 

budovy nebo ucelené části budovy se 

neuplatní, je-li k dispozici certifikát 

vydaný podle směrnice 2002/91/ES nebo 

podle této směrnice a je-li tento certifikát 
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platný. 

 

§ 186 odst. 1 

a 2 

(1) V případě záměru, pro který byl 

vydán závěr zjišťovacího řízení podle jiného 

právního předpisu38), že záměr nepodléhá 

posouzení vlivů na životní prostředí, stavební 

úřad ověří, zda nedošlo ke změnám záměru, 

které by mohly mít významný negativní vliv na 

životní prostředí. Stavební úřad zejména ověří, 

zda nedošlo ke zvýšení kapacity a rozsahu 

záměru nebo ke změně jeho technologie, řízení 

provozu nebo způsobu užívání.39) 

(2) Dojde-li stavební úřad na základě 

ověření podle odstavce 1 k závěru, že došlo ke 

změnám záměru, které by mohly mít 

významný negativní vliv na životní prostředí, 

vyzve stavebníka k předložení oznámení 

záměru podle jiného právního předpisu40). V 

takovém případě stavební úřad řízení přeruší a 

postupuje podle ustanovení jiného právního 

předpisu. 

38) § 7 zákona č. 100/2001 Sb. 

39) § 45h až 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

40) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

živoní prostředí. 

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze 

dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 

2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na živoní prostředí. 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 2 odst. 1 

 

Čl. 2 

 

1. Členské státy přijmou všechna 

opatření nezbytná k zajištění, aby před 

vydáním povolení musely záměry, 

které mohou mít významný vliv na 

životní prostředí mimo jiné v důsledku 

své povahy, rozsahu nebo umístění, 

získat povolení a posouzení z hlediska 

jejich vlivů na životní prostředí. Tyto 

záměry jsou vymezeny v článku 4. 

 

 

Čl. 8a odst. 6 Čl. 8a 

6.  Dříve než příslušný orgán rozhodne o 

vydání povolení, přesvědčí se, že 

odůvodněný závěr uvedený v čl. 1 odst. 2 

písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z 

rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto 

článku je stále aktuální. Členské státy 

mohou za tímto účelem stanovit dobu 

platnosti odůvodněného závěru uvedeného 

v čl. 1 odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo 

kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v 

odstavci 3 tohoto článku. 
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§ 189 odst. 2 (2) V případě záměru v území, ve kterém 

nebyl vydán územní plán, a záměrů EIA nařídí 

stavební úřad vždy veřejné ústní jednání. 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje 

veřejnou vyhláškou a může být stanoveno 

nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne doručení 

veřejnou vyhláškou; po tuto dobu stavební úřad 

umožní každému nahlédnout do podkladů pro 

vydání rozhodnutí. 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 6 odst. 7 Čl. 6 

 

7.  Lhůty pro jednání s dotčenou 

veřejností o dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 

nesmí být kratší než 30 dnů. 

§ 201 odst. 

1,  3 a 4 

(1) Podá-li stavebník žádost o povolení 

záměru v řízení s posouzením vlivů, provede 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

stavební úřad v rámci řízení o povolení 

záměru41). 

… 

(3) V řízení s posouzením vlivů se 

postupuje podle tohoto zákona, nestanoví-li § 

3, § 9, § 9b až 9e nebo § 18 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí jinak.  

(4) Při provádění posouzení vlivů na 

životní prostředí se postupuje podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, 

nestanoví-li tento zákon jinak. 

41) § 3 písm. l) zákona č. 100/2001 Sb. 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 2 odst. 2 a 3 Čl. 2 

 

2.  Posuzování vlivů na životní prostředí 

může být zahrnuto do povolovacích řízení 

již existujících v členských státech, nebo 

pokud taková řízení neexistují, do jiných 

řízení nebo do řízení, která mají být 

zavedena pro dosažení souladu s cíli této 

směrnice. 

 

3.  V případě záměrů, u nichž je povinnost 

provést posouzení vlivů na životní 

prostředí dána současně touto směrnicí a 

směrnicí Rady 92/43/EHS nebo směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2009/147/ES, členské státy případně 

zajistí koordinované nebo společné 

postupy, které splňují požadavky 

uvedených právních předpisů Unie. 
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V případě záměrů, u nichž je povinnost 

provést posouzení vlivů na životní 

prostředí dána současně touto směrnicí a 

jinými právními předpisy Unie, než jsou 

směrnice uvedené v prvním pododstavci, 

mohou členské státy stanovit 

koordinované nebo společné postupy. 

 

V rámci koordinovaného postupu podle 

prvního a druhého pododstavce členské 

státy usilují o koordinaci různých 

individuálních posouzení vlivů 

konkrétního záměru na životní prostředí 

vyžadovaných příslušnými právními 

předpisy Unie tím, že určí orgán k tomuto 

účelu, aniž jsou dotčena ustanovení 

obsažená v jiných příslušných právních 

předpisech Unie. 

 

V rámci společného postupu podle 

prvního a druhého pododstavce členské 

státy usilují o vypracování jednotného 

posouzení vlivů konkrétního záměru na 

životní prostředí vyžadovaného 

příslušnými právními předpisy Unie, aniž 

jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných 

příslušných právních předpisech Unie. 

 

Pro záměry, u nichž je povinnost provést 

posouzení vlivů na životní prostředí dána 
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současně touto směrnicí a směrnicemi 

92/43/EHS, 2000/60/ES, 2009/147/ES a 

2010/75/EU, poskytne Komise pokyny 

ohledně stanovení koordinovaných nebo 

společných postupů. 

§ 202  Účastníky řízení s posouzením vlivů jsou 

osoby uvedené v § 182 a dotčená veřejnost 

podle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzovaní 

vlivů na životní prostření za podmínek § 9c 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 1 1 odst. 2 

písm. e) 

Čl. 5 odst. 4 

Čl. 1 odst. 2 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

e) „dotčenou veřejností“ veřejnost, která 

je nebo by mohla být ovlivněna 

rozhodovacími řízeními týkajícími se 

životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, 

nebo která má na těchto řízeních určitý 

zájem. Pro účely této definice se 

předpokládá, že nevládní organizace 

podporující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky vnitrostátních 

právních předpisů mají na rozhodování ve 

věcech životního prostředí zájem; 

 

Čl. 5 

 

4.  Dotčená veřejnost musí dostat včasné a 

účinné možnosti účastnit se 

rozhodovacích řízení ve věcech životního 

prostředí podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za 

tím účelem právo vyjádřit své připomínky 

a stanoviska příslušnému orgánu nebo 

orgánům v době, kdy jsou všechny 
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možnosti ještě otevřené, tedy před 

učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení. 

§ 203 odst. 1 (1) K žádosti o povolení záměru připojí 

stavebník také dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí42) (dále jen „dokumentace 

EIA“). 

42) Příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 5 odst. 1 Čl. 5 věta první 

 

Pokud je posouzení dopadu na životní 

prostředí vyžadováno, oznamovatel 

vypracuje a předloží dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí.  

§ 203 odst. 2 (2) Je-li předmětem řízení s posouzením 

vlivů pouze část nebo etapa záměru EIA, 

zpracovává se dokumentace EIA k celému 

záměru. 

 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 1 odst. 2 

písm. a) 

 

Čl. 1 

 

2. Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

a) „záměrem“: 

 

— provádění stavebních prací nebo 

výstavba jiných zařízení nebo děl, 

 

— jiné zásahy do přírodního prostředí a 

krajiny včetně těch, které se týkají těžby 

nerostných surovin; 

 

 

§ 204 odst. 1 (1) Stavební úřad zajistí zpracování 

posudku o vlivu záměru na životní prostředí 

(dále jen „posudek“) osobou k tomu 

oprávněnou podle jiného právního předpisu 

(dále jen „zpracovatel posudku“), doručí 

zpracovateli posudku dokumentaci EIA a 

stanoví mu lhůtu pro předložení posudku, která 

nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy mu 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 5 odst. 3 

písm. b) 

b) příslušný orgán zajistí, že má k 

dispozici dostatečné odborné zázemí pro 

posouzení dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí, nebo že má k takovému 

odbornému zázemí potřebný přístup, a 
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byly doručeny podklady podle odstavce 2. Tuto 

lhůtu může stavební úřad v odůvodněných 

případech na žádost zpracovatele posudku 

prodloužit, nejdéle však o dalších 20 dnů. 

 

§ 206 (1) Součástí výrokové části povolení v 

řízení s posouzením vlivů jsou také podmínky 

pro fázi přípravy, realizace záměru a provozu 

záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení 

provozu záměru za účelem prevence, 

vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace 

negativních vlivů záměru na životní prostředí a 

veřejné zdraví a podmínky pro monitorování a 

rozbor vlivů záměru na životní prostředí 

přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a 

významnosti jeho vlivů na životní prostředí; 

tyto podmínky se vztahují k záměru jako celku. 

(2) Součástí odůvodnění povolení v 

řízení s posouzením vlivů je také 

a) závěr o významných vlivech 

záměru na životní prostředí, 

b) vypořádání připomínek veřejnosti,  

c) vypořádání vyjádření dotčeného 

státu při mezistátním posuzování,. 

d) popis opatření k vyloučení, snížení, 

prevenci nebo monitorování významných 

negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052  

Čl. 8a odst. 1 a 

4 

Čl. 8a 

 

1.  Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, 

obsahuje alespoň tyto informace: 

 

a) odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 

písm. g) bodu iv); 

 

b) veškeré environmentální podmínky 

připojené k rozhodnutí a popis prvků 

záměru nebo zamýšlených opatření k 

vyloučení, prevenci nebo snížení a pokud 

možno vyrovnání významných 

negativních vlivů na životní prostředí, 

jakož případně i popis opatření pro 

monitorování. 

 

4.  V souladu s požadavky uvedenými v 

odst. 1 písm. b) členské státy zajistí, aby 

oznamovatel provedl prvky záměru nebo 

opatření, které mají za cíl vyloučení, 

prevenci, snížení a pokud možno 

vyrovnání významných negativních vlivů 

na životní prostředí, a stanoví postupy pro 
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(3) Vypořádání připomínek veřejnosti se 

v odůvodnění rozhodnutí uvede pouze v 

rozsahu, ve kterém je odlišné od vypořádání 

připomínek v posudku; ve zbylém rozsahu se 

na vypořádání připomínek v posudku pouze 

odkáže. 

 

monitorování významných negativních 

vlivů na životní prostředí. 

 

Parametry, které mají být sledovány, a 

délka trvání monitorování musí být 

přiměřené povaze, umístění a rozsahu 

záměru a významnosti jeho vlivů na 

životní prostředí. 

 

S cílem zabránit duplikaci monitorování 

mohou být, pokud je to vhodné, použita 

stávající opatření pro monitorování, která 

vyplývají z jiných právních předpisů Unie 

než z této směrnice a z vnitrostátních 

právních předpisů. 

§ 207 odst. 1 (1) Nepodá-li stavebník pro záměr EIA 

žádost o povolení záměru s posouzením vlivů, 

je součástí žádosti o povolení záměru také 

dokumentace EIA, posudek a závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí nebo rozhodnutí podle § 

206, pokud byl záměr EIA předmětem 

posouzení ve smyslu § 203 odst. 2.  

 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 2 odst. 1 Čl. 2 

 

1. Členské státy přijmou všechna opatření 

nezbytná k zajištění, aby před vydáním 

povolení musely záměry, které mohou mít 

významný vliv na životní prostředí mimo 

jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo 

umístění, získat povolení a posouzení z 

hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 

Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4. 

§ 207 odst. 2 (2) Došlo-li ke změnám záměru, které by 

mohly mít významný negativní vliv na životní 

prostředí, stavební úřad řízení přeruší do 

předložení závěru zjišťovacího řízení43), že 

záměr nepodléhá posouzení vlivů, nebo nového 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 2 odst. 1 

 

Čl. 2 

 

1. Členské státy přijmou všechna opatření 

nezbytná k zajištění, aby před vydáním 

povolení musely záměry, které mohou mít 
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závazného stanoviska, nejdéle však na 3 roky.  

43) § 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb. 

významný vliv na životní prostředí mimo 

jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo 

umístění, získat povolení a posouzení z 

hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 

Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4. 

 

§ 208 V případě změny záměru před 

dokončením se § 207 odst. 2 použije obdobně.  

 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 2 odst. 1 

 

Čl. 2 

 

1. Členské státy přijmou všechna opatření 

nezbytná k zajištění, aby před vydáním 

povolení musely záměry, které mohou mít 

významný vliv na životní prostředí mimo 

jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo 

umístění, získat povolení a posouzení z 

hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 

Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4. 

 

 

§ 209 Platnost povolení záměru lze prodloužit, 

jen pokud nedošlo ke změnám podmínek v 

dotčeném území nebo poznatků a metod 

posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl 

mít dosud neposouzené významné vlivy na 

životní prostředí. Součástí žádosti o 

prodloužení platnosti povolení je popis 

aktuálního stavu dotčeného území, včetně 

souhrnu změn oproti stavu v době povolení 

záměru. 

 

32011L0092 ve 

znění 

32014L0052 

Čl. 8a odst. 6 Čl. 8a 

 

 

6.  Dříve než příslušný orgán rozhodne o 

vydání povolení, přesvědčí se, že 

odůvodněný závěr uvedený v čl. 1 odst. 2 

písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z 

rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto 

článku je stále aktuální. Členské státy 

mohou za tímto účelem stanovit dobu 

platnosti odůvodněného závěru uvedeného 

v čl. 1 odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo 
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kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v 

odstavci 3 tohoto článku. 

§ 231 odst. 2 

písm. h) 

h) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li 

vyžadován jiným právním předpisem28). 

 

32010L0031 Čl. 12 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byl certifikát 

energetické náročnosti vydán pro: 

 

a) budovy nebo ucelené části budov 

při výstavbě, prodeji nebo 

pronájmu novému nájemci a 

 

b) budovy, kde celkovou užitkovou 

podlahovou plochu větší než 500 

m2 užívá orgán veřejné moci a kde 

je tato plocha často navštěvována 

veřejností. Dne 9. července 2015 

se tato hraniční hodnota 500 m2 

sníží na 250 m2. 

 

Požadavek na vydání certifikátu 

energetické náročnosti v případě dotčené 

budovy nebo ucelené části budovy se 

neuplatní, je-li k dispozici certifikát 

vydaný podle směrnice 2002/91/ES nebo 

podle této směrnice a je-li tento certifikát 

platný. 

Příloha 

k zákonu č. 

4, část II. 

II. Obsah a struktura vyhodnocení 

předpokládaných vlivů územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje a územního 

plánu na životní prostředí 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 

posuzované územně plánovací 

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 
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dokumentace, vztah k jiným koncepcím. 

2. Zhodnocení vztahu posuzované územně 

plánovací dokumentace k cílům ochrany 

životního prostředí přijatým na 

mezistátní nebo unijní úrovni. 

Zhodnocení vztahu této územně 

plánovací dokumentace k cílům ochrany 

životního prostředí přijatým na 

vnitrostátní úrovni. 

3. Údaje o současném stavu životního 

prostředí v řešeném území a jeho 

předpokládaném vývoji, pokud by nebyla 

uplatněna posuzovaná územně plánovací 

dokumentace. 

4. Charakteristiky životního prostředí, které 

by mohly být uplatněním posuzované 

územně plánovací dokumentace 

významně ovlivněny. 

5. Současné problémy a jevy životního 

prostředí, které by mohly být uplatněním 

posuzované územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny, 

zejména s ohledem na zvláště chráněná 

území a jejich ochranná pásma, evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. 

6. Zhodnocení stávajících a 

předpokládaných vlivů navrhovaných 

variant posuzované územně plánovací 

prostředí vyplývající z provádění plánu 

nebo programu a rozumná náhradní řešení 

s přihlédnutím k cílům a zeměpisné 

oblasti působnosti plánu nebo programu. 

Informace vyžadované za tímto účelem 

jsou uvedeny v příloze I. 
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dokumentace nebo jejího invariantního 

návrhu, včetně vlivů sekundárních, 

synergických, kumulativních, 

krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých, trvalých a přechodných, 

kladných a záporných; hodnotí se vlivy 

na obyvatelstvo, lidské zdraví, 

biologickou rozmanitost, faunu, floru, 

půdu, zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa, horninové 

prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné 

statky, kulturní dědictví, včetně dědictví 

architektonického a archeologického a 

vlivy na krajinu, včetně vztahů mezi 

uvedenými oblastmi vyhodnocení. 

7. Porovnání zjištěných nebo 

předpokládaných kladných a záporných 

vlivů podle jednotlivých variant řešení 

nebo podle invariantního řešení ve 

srovnání se současným stavem a jejich 

zhodnocení. Srozumitelný popis 

použitých metod vyhodnocení, včetně 

jejich omezení. 

8. Popis navrhovaných opatření pro 

předcházení, snížení nebo kompenzaci 

všech zjištěných nebo předpokládaných 

závažných záporných vlivů na životní 

prostředí. 

9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBT9CTSO7)



Stránka 36 z 37 

 

Návrh stavebního zákona, ID 9934 Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ochrany životního prostředí přijatých na 

mezinárodní nebo unijní úrovni do 

posuzované územně plánovací 

dokumentace a jejich zohlednění při 

výběru řešení, včetně případného výběru 

nejvhodnější varianty.  

10. Souhrnné vypořádání požadavků 

uplatněných ve stanovisku příslušného 

úřadu k návrhu zadání nebo k 

navrhovanému obsahu změny územně 

plánovací dokumentace. 

11. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu 

posuzované územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí. 

12. Návrh požadavků na rozhodování ve 

vymezených plochách a koridorech z 

hlediska minimalizace negativních vlivů 

na životní prostředí. 

13. Netechnické shrnutí výše uvedených 

údajů. 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 
Název předpisu EU 

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

a programů na životní prostředí 
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32011L0092 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

32014L0052 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 

2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

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

rostoucích rostlin 

32010L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

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

32013R0347 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry 

pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) 

č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, v platném znění. 

32011R0305 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

ve znění po opravě zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 103/10 ze dne 12. dubna 2013 
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