
ANKETA k Workshopu AUÚP
„Náměty na změnu stavebního zákona v oblasti územního plánování“ 

ze dne 17. února 2017 - FA ČVUT v Praze
Protože výstupy diskusí pracovních skupin nebyly názorově konzistentní, předkládáme
k anketnímu šetření všem členům AUÚP otázky, které vyplynuly z diskusí pracovních
skupin.

U každé otázky (A–E) vyberte odpověď, s níž souhlasíte.
Odpovědi prosím nejlépe zaznamenejte v připojené tabulce (Excel).

Diskutované téma na workshopu:

Způsob vydávání /schvalování dokumentací a jejich závaznost /
směrnost

Předkládáme k anketnímu šetření otázky, které vyplynuly z diskuse ve dvou pracovních
skupinách. Shrnutí diskuse v pracovní skupině 3 a 4 viz přílohy. 

Anketní otázka:
A. Nastala potřeba nového stavebního zákona?

Varianty odpovědí:
1. Stávající stavební zákon lze korigovat novelami. Není nutné riskovat problémy, které
vzniknou ve společnosti při zavádění zcela nového znění stavebního zákona do běžné-
ho života občanů, investorů, vlastníků, veřejné správy, školství, právníků a další, kteří
mají konkrétní důvody stavební právo více či méně používat.

2.  Stávající  stavební  zákon  vychází  z principů  (špatných,  nevhodných,  zastaralých
apod.), které nelze napravit jeho novelami. Na zavedení nového zákona lze společnost
21. století snáze připravit. Není nutné se „záběhových komplikací obávat. 

Anketní otázka:
B. Je smysluplné používat institut „opatření obecné povahy“ v procesu vydávání
územně plánovacích dokumentací?

Varianty odpovědí:
1. Je potřeba posunout obecnou závaznost dokumentací až na jejich nejnižší stupeň
(a tím jejich soudní přezkoumatelnost). Nejnižší stupeň pořizovat až v případech, že
bude do dané lokality směřován konkrétní záměr k realizaci.

2. Existuje mnoho důvodů pro ponechání systému s OOP.  Vyžaduje však řadu dílčích
upřesnění a doplnění - „cesta kultivace OOP“ tj. lépe definovat obsah OOP, respektive
včlenit do OOP specifika územně plánovacích dokumentací. 



Anketní otázka:
C. Jaká má být závaznost územního plánu?

Varianty odpovědí:
1. Závaznost územního plánu zajišťuje dohodu „aktérů“. Pokud tomu tak nebude, posílí
se „sektorální“ plánování a obce ztratí zájem územní plán pořizovat. Návrat směrných
částí územního plánu není řešením.

2. Postačuje obecná závaznost na nejnižším stupni. Dokumentace vyšších úrovní by
formulovaly koncepce závazné pro tvorbu stanovisek veřejné správy. Po linii veřejné
správy  by  tak  byla  zajištěna  závaznost  vyšších  stupňů  dokumentací.  K závaznosti
dokumentací využívat závaznost vyplývající ze zákona (například PÚR je závazným
podkladem pro řešení navazující ÚPD a pro rozhodování v území).  Pro vyšší stupně
dokumentací využívat závazná stanoviska a OOP pro nejnižší úroveň 
dokumentací,

Anketní otázka:
D. Jsou potřeba dva typy územních plánů, tj. pro malé a velké obce?
 
Varianty odpovědí:
1. Ano jsou potřeba dva typy územních plánů. Malé obce mají mít možnost si pořídit
územní plán, který se mírou podrobnosti řešení bude blížit regulačnímu plánu. 

2. Postačuje jeden typ územního plánu. Stavební úřad by měl být do té míry kompe-
tentní, že u běžné výstavby v malých obcích potřebnou míru regulace zajistí. V případě
větších investic směřovaných do malých obcí by pořízení regulačního plánu mělo být
podmínkou.

Anketní otázka:
E. Je třeba nově upravit rozsah aktivní žalobní legitimace nestátních neziskových
organisací?

Varianty odpovědí:
1. Ano je potřeba. 
Současná situace, kdy nestátní neziskové organisace zabývající se ochranou životního
prostředí mají právo podat odvolání proti rozhodnutí ve správních řízeních navazujících
na postup SEA nebo EIA nebo s tímto postupem spojených, a to aniž by se těchto
řízení nebo postupů účastnily, a zároveň jim svědčí aktivní žalobní legitimace ve vztahu
k vydané územně plánovací dokumentaci a k navazujícím správním rozhodnutím, dává
těmto NNO vysoce nadstandardní postavení, které je v některých ohledech silnější,
než postavení  dotčených vlastníků.  Toto nerovnovážné postavení  se projevuje i  ve
vztahu k ochraně veřejných zájmů uplatňovaných prostřednictvím územně plánovací
dokumentace a způsobuje její nestabilitu, resp. snižuje právní jistotu uživatelů území.

2. Není potřeba
Postavení nevládních neziskových organisací jako privilegovaných subjektů v postu-
pech podle stavebního zákona, správního řádu a soudního řádu správního není třeba v
novém stavebním zákoně nově upravovat, neboť by to bylo v rozporu s legislativou Ev-
ropské unie, která výsadní postavení nevládních neziskových organisací zakládá, i s
judikaturou soudního dvora Evropské unie a požadavky a explicitně vyjádřenými přání-



mi orgánů Evropské Unie a jejích jednotlivých představitelů, kteří  opakovaně dekla-
rovali,  že  si  přejí  ve  správních  a  soudních  postupech  upravit  co  možná  nejširší
oprávnění nevládních neziskových organisací.



Příloha č. 1

Zápis  skupiny  č.  3  „Způsob  vydávání/schvalování  dokumentací  a  jejich
závaznost/směrnost“

17.2.2017

Skupina pracovala ve složení Martin Tunka, Vladimír Voldřich, Jan Slanina, Daniela
Řežábková, Irena Králová, Vít Řezáč

Okruhy problémů:

A Potřeba nového zákona

Přijetí nového zákona má rizika spočívající ve velkých transakčních nákladech

a) Mění se zaběhnutý systém

b) Vyvolá se potřeba úplně nové dokumentace v tisících obcí– zřejmě bez do-
tací

c) Co se stane se stávající dokumentací

Otázky: Vyváží přínosy nové legislativy odstranění nedostatků stávajícího zákona? Ne-
chat být to, co funguje.

B Opatření obecné povahy

I přes občasné volání po „návratu padesátky“ existuje množství důvodů pro ponechání
systému s OOP. Ustálila se judikatura, klesá počet zrušených územních plánů, zpra-
covatelé umějí lépe pracovat s odůvodněním.

Problematika  OOP vyžaduje  řadu  dílčích  upřesnění  a  doplnění  –  „cesta  kultivace
OOP“. Je potřeba lépe definovat obsah OOP, resp. včlenit do OOP specifika územního
plánu. Legislativa je nepřehledná s odkazem na čistotu právní struktury. Doporučujeme
zachovat možnost soudního přezkumu.

a) Stanovení rozsahu přezkoumatelnosti a rozsahu závaznosti ÚPD

C Závaznost územního plánu pro správu a občany

Závazná část územního plánu zajišťuje dohodu aktérů, v případě nezávaznosti by se
hledala až v regulačním plánu. Tím by se posílilo sektorální plánování, obce by ztratily
zájem územní plán pořizovat.

Návrat směrné části není řešením.

Návrh a odůvodnění – text bývá v poměru 1:4

Zhotovitel se při formulaci odůvodnění řídí intuicí podle toho, „co se u soudu nejvíce
napadá“.

D Územní plány pro velké a malé obce

V ČR žije 90 % populace v několika stovkách sídel, 10 % v asi 5 000 obcí. Vzniká ne-
poměr. Navíc malé obce nemají peníze a regulační plány, které by byly často řešením,
jsou tak úplně nedostupné.

Je sytém plánování efektivní v tomto uspořádání? Spíše nikoli.

Poznámka: Územní plány a ekonomické nástroje – je třeba změna



Shrnutí:

a) Nový zákon je riziko

b) OOP je třeba kultivovat – zejména specifikovat pozici územního plánování 
a rozsah přezkoumatelnosti

c) Závaznost územního plánu pro rozhodování nerušit

d) Zvážit dva typy plánů pro malé a velké obce

e) Lépe definovat „aktivní legitimaci“, tj. krácení na právech účastníků



Příloha č. 2

Shrnutí diskutovaných názorů při jednání pracovní skupiny č.4

Téma : Způsob vydávání /schvalování dokumentací a jejich závaznost / směrnost
Členové PS : Kubrichtová Jana, Třísková Věra, Lepeška Petr, Sklenář Tomáš, 
                       Vávra Petr 
Moderátor : Vladimír Mackovič

Postřehy z     jednání  
 Přijímáme východisko, že se v judikatuře ustálil názor týkající se vlastnických práv.

Tento názor zní: územně plánovací dokumentace (dále jen dokumentace) svým ře-
šením omezují vlastnická práva. Z toho vyplývá, že je nezbytné umožnit soudní pře-
zkum důvodů, na základě kterých jsou vlastnická práva omezena a zda je omezení
v souladu s právním řádem. Současně by mělo platit, že námitka vlastníka by měla
být formulována tak, aby bylo zřejmé kde, a v jakém rozsahu jsou vlastnická práva
dotčena. ZÚR a ÚP jsou však adresovány orgánům veřejné správy. Mimo tuto sféru
nezakládají žádná práva, neukládají žádné povinnosti a neupravují právní vztahy.
Důvody pro užití formy opatření obecné povahy (OOP) a z     ní plynoucí soudní pře  -  
zkum jsou proto fiktivní.

 komplikace vyplývající  ze  soudního přezkumu dokumentací  souvisí  také se sku-
tečností, že dokumentace zpracovává urbanista jako „právnický laik“ a její soudní
přezkum provádí právník jako „urbanistický laik“. Dosavadní praxe ukazuje, že při
přezkumu je rozhodující  dodržení  právnické formy nad smyslem, obsahem či ur-
banistickými souvislostmi posuzovaného řešení.  Dokladem je příspěvek JUDr. Ma-
rečka o postupně se vyvíjejícím extenzivním výkladu přezkumu soudy!!!

 pro územní plány je právními předpisy dán pouze jeden procesní postup a jeden ob-
sahový standard.  Podle nich se postupuje a naplňuje obsah územního plánu pro
obce se stovkou, ale i milionem obyvatel. Logicky nelze dosáhnout stejné míry po-
drobnosti řešení. Soud tak posuzuje námitky podle stejné „šablony“ ať se jedná o
vesničku či o sídelní aglomeraci. S velikostí obce roste rozsah problémů, které je
potřeba odůvodnit.  Tím také roste pravděpodobnost  nedostatečného odůvodnění
celého návrhu řešení, což následně vede ke zrušení platnosti dokumentace.

 námitka  na  dotčení  práv  konkrétního  vlastníka  (v  námitce  by  mělo  být  specifi-
kováno,  kde,  v jakém  rozsahu  a  jakým způsobem jsou  dotčena  jeho  vlastnická
práva) nemůže být důvodem pro zrušení celé dokumentace, ale jen té její části, kde
jsou vlastnická práva dotčena bez dostatečného odůvodnění. 

 soudně přezkoumatelné je to, co je v dokumentaci závazné. Je potřeba hledat míru
závaznosti  obsahu dokumentace.  V současné době se interpretuje závaznost  na
celou dokumentaci (do „posledního slova“). Z toho vyplývá námět pro diskusi o pří-
pravě nového stavebního zákona: vrátit se ke směrnosti?!

 pro užívání dokumentace v běžné stavební praxi je potřebná určitá míra konkrétní
závaznosti,  pomocí  které  lze  korigovat  či  posuzovat  „živelný  chaos“  požadavků
jednotlivých stavebníků. Jejich častá otázka je, z čeho vyplývá, že jejich záměr je
v dané lokalitě nevhodný.  Pokud je dokumentace příliš obecná, stavební úřady či
úřady územního plánování nemají z     čeho vycházet, oč se „opřít“  .

 dokumentace by měla rozlišit, co má být závazné, co se má či může měnit a za ja-
kých podmínek. Jako modelový příklad pro diskuzi posloužilo navrhování koridorů
v ZÚR a jejich interpretace do územních plánů.

 v praxi se často ukazuje, že námitka, i když je jí v soudním přezkumu dáno za prav-
du, namítajícímu nepřináší žádný efekt. Výsledek přezkumu tak má často jen nega-
tivní dopady a nulový efekt pro namítajícího (výsledek přezkumu vyvolá prodloužení
doby potřebné na vydání dokumentace; zrušení její platnosti a nutnost jejího přepra-
cování; další vícenáklady na pořízení platné dokumentace. Odvozeno ze zkušeností
s přezkumem námitek na úrovni ZÚR).        

 je potřeba mít možnost v dokumentaci rozlišit co je závazné a co je směrné (téma
k diskuzi  viz  výše),  co  lze  při  podrobnějším řešení  korigovat,  upřesňovat.  Tento



problém byl diskutován na příkladu koridorů vymezených závazně v ZÚR (měřítko
1:100 000) a jejich průmět do územních plánů (měřítko 1:5 000). Obvykle je tech-
nicky neřešitelné, aby měřítko 1:100 000 umožnilo reagovat na všechny podmínky,
limity a okolnosti, které mohou být známy až při řešení jednotlivých územních plánů
v měřítku 1:5 000. Přitom striktní (rigidní, formální) dodržování parametrů koridoru
daných v ZÚR může vyvolat nesmyslné řešení na úrovni ÚP (jako příklad byl uve-
deno nelogické vedení biokoridoru průmyslovým areálem. Potřebná korekce trasy
biokoridoru  v ÚP,  již  byla  v rozporu  s požadavky  na  dodržení  parametrů  specifi-
kovaných v ZÚR. Nutno však podotknout, že řešení ÚSES v ÚPD, zejména ZÚR, je
samostatná kapitola problémů. Proto nejde příliš o „modelový“ příklad. Často se má
například za to, že biokoridor není koridor, ale vymezení konkrétní prvku ÚSES). Při-
tom některé záměry by postačovalo na regionální  a vyšší  úrovni charakterizovat
slovním popisem (Jako například, které lokality v území je potřeba propojit, jaké dů-
vody  jsou  pro  jejich  propojení,  jaké  parametry  by  měl  záměr  splňovat,  v jakých
etapách či úsecích by měl být záměr realizován apod.). 

 Záměry promítané do území mají komplikovanou gesci a průběh projednávání. Ře-
šení by mohlo spočívat ve vytvoření „organizační složky“ na úrovni vlády, která by
„provázela a zajišťovala“ celostátní záměry na „cestě“ k jejich realizaci. Obdobně by
měl kraj  „organizační složku“ pro gesci krajských záměrů.  Ústřední  orgán by byl
kompetenčně vybaven k     plánování a povolení celostátně významného záměru, kraj  
k     plánování a povolení regionálně významnému záměru.  

 Diskutovanou záležitostí  byl  způsob vyjádření  a  míra závaznosti  koncepcí,  které
jsou obsaženy v dokumentacích. Zda má smysl hovořit o koncepcích, strategiích či
zásadách, když jejich „životnost“ je obvykle dána délkou jednoho volebního období?
Koncepce promítnutá do složitě pořízené a vydané dokumentace je často do „roka a
do dne“ odstavena „na vedlejší kolej“ pořízením změny či sérií změn dokumentace. 

 Z výše uvedeného bodu pak mohly do diskuse o novém stavebním zákoně vyplývat
i následující úvahy: Je koncepční rozvoj území nutné řešit ve velké podrobnosti?
Nemá vydaná dokumentace umožňovat větší variabilitu například pro privátní sek-
tor?  A následně na investorech vyžadovat jejich podíl na realizaci veřejných potřeb,
které vyvolá dokumentací „neregulovaný“ rozvoj území? Privátní investice jsou pro
rozvoj území rozhodující a souvisí s nimi vlastnická práva. 

  Diskutován byl také přístup k užívání území (k jeho managementu). Zejména mi-
moprodukční funkce krajiny jsou obvykle veřejným zájmem. Nevhodný management
krajiny  (scelování  zemědělských  pozemků,  rušení  přírodní  prvků  jako  například
meze, nelesní dřevinné porosty, zatrubnění či technické úpravy vodotečí apod.). Má
dokumentace závazně regulovat funkce a tím i management krajiny, která je „vy-
skládána“ ze soukromých nemovitostí? Jakým jiným způsobem ochránit veřejný zá-
jem na mimoprodukčních funkcích krajiny?



Doporučení z     jednání  
 umožnit v dokumentacích rozlišovat její závazné a směrné části a kde lze případně

formulovat jen doporučení
 posunout obecnou závaznost dokumentací na jejich nejnižší stupeň (a tím její pře-

zkoumatelnost). Nejnižší stupeň pořizovat až v případech, že bude existovat v dané
lokalitě konkrétní záměr. 

 Dokumentace vyšších úrovní by formulovaly koncepce závazné pro tvorbu stanovi-
sek veřejné správy. Po linii veřejné správy by tak byla zajištěna závaznost vyšších
stupňů dokumentací

 jednotlivé úrovně veřejné správy (zejména celostátní a regionální) by se „měly sta-
rat“ o veřejné zájmy své úrovně v celém procesu a být vybaveny kompetencemi
k jejich plánování a povolování. Vláda a kraje by si měly zřídit organizační složky za-
jišťující průmět veřejných záměrů do území.

 k závaznosti dokumentací využívat závaznost vyplývající ze zákona (například PÚR
je závazným podkladem pro řešení navazující ÚPD a pro rozhodování v území). Pro
vyšší stupně dokumentací využívat závazná stanoviska a OOP pro nejnižší úroveň
dokumentací,

 posoudit a zvážit možnost schvalování dokumentací v přenesené působnosti

V Praze 6. března 2017

Vladimír Mackovič
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