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Působnost 
na úseku 

 
Specifikace  

území 

 
DO 

vyplývající  
z příslušného 

právního 
předpisu 

 
Právní předpis 

 

 
Úkon 
DO 

01 OCHRANA 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 

 

Ministerstvo 
životního  
prostředí 

Zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon  
o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 21 písm. k) 

 

 
 
 
 
 

STANOVISKO 
je DO 

Zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

§ 37 odst. 6 

 

 

 

STANOVISKO
**)

 

 

Související právní 
předpisy: 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

02 OCHRANA 
PŘÍRODY  
A KRAJINY 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 79 odst. 3 písm. t) 

 

 

 

STANOVISKO 

Ve svém správním 
obvodu, nejde-li o 
národní parky, 
chráněné krajinné 
oblasti, národní 
přírodní rezervace, 
národní přírodní 
památky a 
ochranná pásma 
těchto zvláště 
chráněných území 
anebo o vojenské 
újezdy 

 

krajské úřady Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 77a odst. 4 písm. o) 
v souvislosti s § 45i odst. 1 

 

 

 

STANOVISKO 
KE KONCEPCI 

§ 77a odst. 4 písm. z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO 
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Na území 
národních parků a 
jejich ochranných 
pásem, 

 

 

 

 

 

na území 
Chráněné krajinné 
oblasti Šumava,  

 

 

 

na území 
Chráněné krajinné 
oblasti Labské 
pískovce. 

správy 
národních 
parků  

(v rozsahu 
působnosti kraj-
ských úřadů a 
Agentury ochra-
ny přírody a 
krajiny ČR (dále 
jen Agentury), 
 

Správa 
Národního 
parku Šumava 

(v rozsahu 
působnosti 
Agentury),  

 

Správa 
Národního 
parku České 
Švýcarsko 

(v rozsahu 
působnosti 
Agentury). 

 

Vše výše uve-
dené v případě,  

není-li příslušné 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 78 odst. 2 

 

STANOVISKO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území chrá-
něných krajinných 
oblastí, nejde-li o 
vojen. újezdy,  

na území národ-
ních přírodních 
rezervací, národ-
ních přírodních 
památek a 
ochranných pásem 
těchto zvláště 
chráněných území, 
nejde-li o vojenské 
újezdy nebo o 
území národních 
parků a jejich 
ochranných pásem 

Agentura 
ochrany 
přírody a 
krajiny České 
republiky (dále 
jen Agentura) 

(v rozsahu 
působnosti 
krajských 
úřadů) 

není-li příslušné 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 78 odst. 1 

 
 
 
 
 
 

STANOVISKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na území 
vojenských újezdů  

 

Ministerstvo 
obrany 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 78a odst. 2 písm. i) 

 
 

STANOVISKO 

újezdní úřady 
(v rozsahu 
působnosti 
krajů, Agentury 
a správ 
národních 
parků) není-li 
příslušné 
Ministerstvo 
obrany 

Zákon č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 78a odst. 1  
v souvislosti s § 45i odst. 1 

 
 
 

 

STANOVISKO 
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Související právní 
předpisy: 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z. č. 14/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

03 OCHRANA VOD  Ministerstvo 
zemědělství 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 108 odst. 2 

 
 
 

STANOVISKO 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 108 odst. 2  

 
 
 

STANOVISKO 

krajské úřady Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 107 odst. 1 písm. a)  

 
 
 
 

STANOVISKO 

Na území 
vojenských újezdů 

újezdní úřady Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 105 odst. 2  

 
 
 
 

STANOVISKO 

Související právní 
předpisy: 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

04 OCHRANA 
OVZDUŠÍ 

 Ministerstvo 
životního  
prostředí 

Zákon č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší 

§ 11 odst. 1 písm. a) 

 
 

STANOVISKO 

Na území 
vojenských újezdů 

Ministerstvo 
obrany 

Zákon č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší 

§ 27 odst. 2 

 
 
 

STANOVISKO 

05 OCHRANA 
ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU 

 Ministerstvo 
životního  
prostředí 

Zákon č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 17 písm. a)  
v souvislosti s § 5 odst. 2 

 
 
 

STANOVISKO 

Na území 
národních parků 

správy 
národních 
parků 

Zákon č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 16 

 
 
 

STANOVISKO 

Ve vojenských 
újezdech 

újezdní úřad Zákon č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 13 odst. 2 

 
 
 
 

STANOVISKO 

Související právní 
předpisy: 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu  

06 OCHRANA LESA Ve všech případech 
- včetně vojenských 
lesů, 
- s výjimkou lesů 
národních parků a 
jejich ochr. pásmech 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zákon č. 289/1995 Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

§ 49 odst. 3 písm. a), c) 

 
 
 
 
 

STANOVISKO 

V lesích národních 
parků a jejich 
ochranných pásem 

Ministerstvo 
životního  
prostředí 
(v rozsahu 
působnosti 
Ministerstva 
zemědělství) 

Zákon č. 289/1995 Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

§ 49 odst. 4 

 

 
 
 
 
 
 

STANOVISKO 
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Související právní 
předpisy: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

07 OCHRANA 
LOŽISEK 
NEROSTNÝCH 
SUROVIN 

 Ministerstvo 
životního  
prostředí 

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 15 odst. 2 

 
 
 
 

STANOVISKO 

Zákon č. 62/1988 Sb.,  
o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 13 odst. 2 

 
 
 

STANOVISKO 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 15 odst. 2 

 
 
 
 

STANOVISKO 

Český báňský 
úřad 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 15 odst. 2 

a 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 40 odst. 6 písm. i) 

 

 
 
 
 
 
 
 

STANOVISKO 
 
 
 
 

08 ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

 krajský úřad Zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech  

§ 145 odst. 1 písm. e) 

 

 
 

STANOVISKO 

na území 
vojenského újezdu 

pro potřeby 
zajišťování obrany 
státu a výcviku 
ozbrojených sil 

újezdní úřad Zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech  

§ 148 odst. 1 písm. a)  

ve spojení s  

§ 145 odst. 1 písm. e) 

 
 
 

STANOVISKO 

09 OCHRANA 
VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ 

 krajská  
hygienická 
stanice 

Zákon č. 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví a  
o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 82 odst. 2 písm. i)  
v souvislosti s § 77 

 
 
 
 
 

je DSÚ*) 

§ 82 odst. 2 písm. j) STANOVISKO 

V ochranných 
pásmech 
a na území 
lázeňského místa 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
Český 
inspektorát 
lázní a zřídel 

Zákon č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon) 

§ 37 odst. 1 

 

 
 
 
 
 
 

je DO 
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10 VETERINÁRNÍ 
SPRÁVA 

 

Související právní 
předpisy: 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů  
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

11 PAMÁTKOVÁ 
PÉČE 

Pro území, ve 
kterém je 
památková 
rezervace, nebo 
nemovitá věc nebo 
soubor nemovitých 
věcí zapsané na 
Seznamu 
světového dědictví 

Ministerstvo 
kultury 

Zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších zákonů 

§ 26 odst. 2 písm. c) 

 
 
 
 
 

STANOVISKO 

Pro území, ve kterém 
je památková zóna 
nebo nemovitá 
národní kulturní 
památka, nejde-li o 
působnost 
ministerstva kultury 

krajský úřad Zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších zákonů 

§ 28 odst. 2 písm. c) 

 
 
 
 

STANOVISKO 

Související právní 
předpisy: 

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů 

12 DOPRAVA  
NA POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍCH 

Z hlediska řešení 
dálnic a silnic I. 
třídy 

Ministerstvo 
dopravy 

Zákon č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 40 odst. 2 písm. g) 

 
 

STANOVISKO 

Z hlediska řešení 
silnic II. a III. třídy. 

krajský úřad Zákon č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů 

§ 40 odst. 3 písm. f) 

 
 

STANOVISKO 

13 DOPRAVA 
DRÁŽNÍ 

 Ministerstvo 
dopravy 

Zákon č. 266/1994 Sb.,  
o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 56 písm. d) 

 
 
 

STANOVISKO 

14 DOPRAVA 
LETECKÁ 

 Ministerstvo 
dopravy 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 88 odst. 1 písm. k) je DO 

§ 88 odst. 1 písm. l) STANOVISKO 

Ve věcech 
vojenského letectví 

Ministerstvo 
obrany 
 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
§ 88 odst. 1 písm. k) 
v souvislosti s § 87 odst. 2 

 
 
 
 

je DO 

§ 88 odst. 1 písm. l) 
v souvislosti s § 87 odst. 2 

 
STANOVISKO 

15 DOPRAVA VODNÍ  Ministerstvo 
dopravy 

Zákon č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 4  

 
 
 

STANOVISKO 
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16 ENERGETIKA  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zákon č. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání  
a o výkonu státní správy  
v energetických odvětvích  
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění 
pozdějších zákonů 

§ 16 písm. g) 

 
 
 
 
 

STANOVISKO 

 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií 
§ 11 odst. 1 písm. j) 

 
 

STANOVISKO 

Pokud ÚPD umis-
ťují výrobny 
elektřiny nebo 
výrobny tepla o 
celkovém tepelném 
příkonu nad 20 
MW.  

Státní 
energetická 
inspekce 

 

územní 
inspektorát 
SEI 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií 

§ 13 odst. 2 

 
v souvislosti s  
odst. 5 

 
 
 

je DO 
 
 
 

STANOVISKO 

 

Při pořizování ÚPD 
v případě, že pro 
dané území je 
vydána územní 
energetická 
koncepce 

Státní 
energetická 
inspekce 

 

územní 
inspektorát 
SEI 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií 

§ 13 odst. 2 

 
v souvislosti s 
odst. 5 

 
 

je DO 
 
 
 
 

STANOVISKO 
 

 

Ve věcech 
územního 
plánování 
u staveb důležitých 
pro obranu státu 
 

Ministerstvo 
obrany 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií 

§ 13 odst. 3 

 

 
 

je DO 
 

STANOVISKO 

Ve věcech 
územního 
plánování 
u staveb určených 
k zajišťování 
bezpečnosti státu 
podle stavebního 
zákona 

Ministerstvo 
vnitra 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií 

§ 13 odst. 4 

 

 
 
 

je DO 
 

STANOVISKO 

17 VYUŽÍVÁNÍ 
JADERNÉ 
ENERGIE A 
IONIZUJÍCÍHO 
ZÁŘENÍ 

 Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Zákon č. 263/2016 Sb.,  
atomový zákon 

§ 208 písm. n) 

 

 
 
 

STANOVISKO 

18 OBRANA STÁTU  Ministerstvo 
obrany 
 

Zákon č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany České 
republiky 

§ 6 odst. 1 písm. h) 

 
 
 

STANOVISKO 

Na území újezdu újezdní úřad Zákon č. 222/1999 Sb.,  
o zajišťování obrany České 
republiky 

§ 31 odst. 1  

 
 
 

SPRÁVNÍ ÚŘAD 

19 CIVILNÍ 
OCHRANA 

Z hlediska ochra-
ny obyvatelstva a 
civilního nou-
zového plánování 
při přípravě na 
mimořádné 
události 

hasičský 
záchranný 
sbor kraje 

Zákon č. 239/2000 Sb.,  
o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

§ 10 odst. 5 písm. j) 

 
 
 

STANOVISKO 
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20 POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

 

Související právní 
předpisy: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů 

 
 

21 POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY  

 

 Státní 
pozemkový 
úřad 

Zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách  
a pozemkových úřadech  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů  
k půdě a jinému zemědělskému 
majetku (ve znění pozdějších 
předpisů), ve znění pozdějších 
zákonů 

§ 19 písm. l) 

 
 
 
 
 
 

ZABEZPEČENÍ 
VAZBY 

23 BEZPEČNOST 
STÁTU 

V územích 
vymezených 
Ministerstvem 
obrany nebo 
Ministerstvem 
vnitra 

Ministerstvo 
obrany  

 

Zákon č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

§ 175 odst. 1 

 
 

je DO 

Ministerstvo 
vnitra 

Zákon č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

§ 175 odst. 1 

 
 
 

je DO 

PREVENCE 
ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

 Krajský úřad Zákon č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií 

§ 49 odst. 2 

 
 

je DO 
 

 

*) DSÚ – dotčený správní úřad 

**) Stanovisko, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.   
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01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb.,  
č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb.,  
č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., 
č. 256/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 326/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část 
účinná od 1. 8. 2021), č. 413/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 
§ 1 Předmět úpravy 
(2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž 
provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

§ 2 Rozsah posuzování 
Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy 
a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný 
majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení 
a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné 
druhy, ptáky a evropská stanoviště15). 
_____________________ 
2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
 předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., 
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., 
 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
 pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
 znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
 znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
 zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 
15) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 
§ 3 Základní pojmy  
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků 
fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy 
schvalované nebo ke schválení předkládané 
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, 
v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána 
koncepce (§ 22), 

§ 10a Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 
(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce") podle 
tohoto zákona jsou 
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané 
v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, 
územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, a dále koncepce, 
u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto 
koncepce podléhají posuzování vždy, 
 
(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení důsledků 
záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich 
ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. 
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§ 10b 
Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 
(1) Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů 
provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. 
 
(2) Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení 
o zpracování koncepce (dále jen "oznámení koncepce"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo 
záměrů, které budou uskutečněny před provedením koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě 
jejichž provedení je zamýšleno. 
 
(3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje z jiného posuzování, pokud 
odpovídají údajům podle tohoto zákona. 
 
(4) Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke 
zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedením koncepce, včetně vyhodnocení 
předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování 
podle tohoto zákona provést pro všechny varianty. 
 
 
§ 10g  
Stanovisko k návrhu koncepce 
(2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě 
navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 
(4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit 
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky 
a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán 
povinen svůj postup odůvodnit. 
 
 
§ 10h Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
(1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní 
prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 
informovat o tom příslušný úřad a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce. 
 
(2) Dotčené orgány v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy schválené 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li 
v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané významné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo 
zmírnit jinak.  
_____________________ 
2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší). 
 
 
§ 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí 
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje 
a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení § 20, 
§ 21 písm. k) a § 22 písm. d) tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b a 10h se použijí obdobně 
a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Ustanovení 
§ 10g se použije přiměřeně. 
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(2) Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") při pořizování politiky 
územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu stanoví 
podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování 
možných variant řešení. Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení 
zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje oprávněn 
požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 
 
(3) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle 
§19. 
_____________________ 
4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 20 
Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) orgány kraje. 

§ 21 Ministerstvo 
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 
k) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu 
na životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní prostředí 
a je dotčeným orgánem při jejich pořizování. 
_____________________ 
8a) Zákon č. 114/1992 Sb. 
 
 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů  
č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., 223/2009 Sb. č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb.,  
č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb.,  
č. 257/2013 Sb., 39/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., 
č. 194/2017 Sb., č. 205/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb., 
č. 47/2020 Sb., č. 403/2020 Sb. 

§ 37 
(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 
 
(4) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle 
návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž 
území může být uplatňováním zásad územního rozvoje významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. 
Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 
věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní. 

(5) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, ministerstva a krajské hygienické stanice. Místo a dobu jednání 
oznámí krajský úřad uvedeným ministerstvům a krajské hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a vyzve 
je k uplatnění vyjádření k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným 
vyjádřením se nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a krajská hygienická stanice uvedou připomínky 
k zajištění vyváženého vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území a k výběru varianty řešení. 

(6) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle odstavců 2 až 5 Ministerstvu 
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životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2, a ministerstvu. Ministerstvo 
životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Ze závažných důvodů, 
které Ministerstvo životního prostředí sdělí krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se 
lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí 
stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje 
vydat i bez jeho stanoviska. 
 
 
§ 38 
(1) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání návrhu zásad územního rozvoje a zajistí řešení případných 
rozporů (§ 4 odst. 8). Pokud Ministerstvo životního prostředí neuplatnilo stanovisko k návrhu koncepce podle 
§ 37 odst. 6, krajský úřad zohlední také vyjádření dotčených orgánů, případná vyjádření sousedních států, 
připomínky a výsledky konzultací podle § 37 odst. 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
(3) Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh zásad 
územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko Ministerstva 
životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda má být nový návrh posuzován z hlediska 
vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Návrh pokynů předloží spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje ke schválení. V rozsahu, 
v jakém se tyto pokyny odchylují od zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. 
 
 
§ 39 
(1) Upravený a posouzený návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) 
návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání krajský úřad 
přizve jednotlivě ministerstvo, dotčené orgány, újezdní úřady dotčených vojenských újezdů, obce v řešeném 
území a obce sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce") a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů 
předem. 
 
(5) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje, krajský 
úřad si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, 
zda podstatná úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví 
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh 
a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav 
projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 3.  
 
 
§ 42 Aktualizace zásad územního rozvoje 
(1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období a zašle ho 
ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody 
a Ministerstvu životního prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu 
ministerstvo a dotčené orgány vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a Ministerstvo 
životního prostředí stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad územního rozvoje posouzeny 
z hlediska vlivů na životní prostředí, a případně stanoví požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1zákona o ochraně 
přírody a krajiny krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro 
uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se 
nepřihlíží. 
 
 
Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje 
§ 42a 
(1) Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje se použije v případě, že takto výslovně 
uvede zastupitelstvo kraje při rozhodnutí o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu, 
nebo při schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období; v prvním případě se 
zpráva o uplatňování ani zadání aktualizace zásad územního rozvoje nepořizují.  
 



ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

12 
 

(2) Zastupitelstvo kraje rozhoduje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a jejím obsahu z vlastního 
podnětu nebo na návrh. Návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje mohou podat ministerstva, 
jiné ústřední orgány státní správy, obce přímo dotčené navrhovanou aktualizací, sousední kraje a oprávněný 
investor. Návrh obsahuje 
c) návrh obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně případného požadavku na zpracování variant 
řešení, 
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému 
obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast11) či nikoliv, 
e) stanovisko Ministerstva životního prostředí k navrhovanému obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, 
ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh 
aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle 
§ 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
 
(3) Je-li aktualizace zásad územního rozvoje pořizována z vlastního podnětu, zajistí stanoviska podle 
odstavce 2 písm. d) a e) krajský úřad, s výjimkou pořizování aktualizace na základě zprávy o uplatňování 
zásad územního rozvoje v uplynulém období; bez zohlednění stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) 
nelze o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje rozhodnout. 
 
(5) V případě, že ze stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba posouzení vlivů na 
životní prostředí, krajský úřad doplní návrh obsahu aktualizace o požadavek na posouzení vlivů na udržitelný 
rozvoj území.  
____________________ 
11) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
 
 
§ 42b 
(2) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se 
zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí veřejnou vyhláškou. Dále se 
postupuje obdobně podle § 39 odst. 1 vět druhé a třetí. 
 
(3) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů, pokud se zpracovává, krajský úřad 
projedná obdobně podle § 37 odst. 4 a podle § 37 odst. 5 s tím, že vyjádření k vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území mohou zde uvedené orgány uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne jednání, jinak se 
k nim nepřihlíží. 
 
(4) Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu aktualizace 
a vyjádření k vyhodnocení vlivů, jinak se k nim nepřihlíží. Pro uplatňování námitek a připomínek se použije 
obdobně § 39 odst. 2 a 3. Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, uplatňují se stanoviska, námitky 
a připomínky ke každé variantě samostatně. 
 
(6) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 42a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, krajský úřad zašle Ministerstvu životního prostředí návrh aktualizace 
zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území, stanoviska, námitky, 
připomínky a výsledky konzultací uplatněné k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje a vyjádření 
k vyhodnocení vlivů jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo 
životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Pokud Ministerstvo 
životního prostředí neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, je možné aktualizaci zásad územního rozvoje 
vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě krajský úřad zohlední také vyjádření dotčených orgánů, 
případná vyjádření sousedních států, připomínky a výsledky konzultací k vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 

Související právní předpisy: 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č. 123/1998 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 183/2017 Sb. 
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02 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů 
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 
Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., č. 387/2005 Sb., 
č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., 
č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 349/2009 Sb., 
č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 39/2015 Sb., 
č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., 
č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 

§ 2 Ochrana přírody a krajiny 
(2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména  
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky 
vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, 
 

 
§ 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
(1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny 
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana 
systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení 
a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření 
stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně 
závazným právním předpisem.  
 
 
§ 44a 
Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech 
 

Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány 
a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, prostupnost 
krajiny a aby byla zachována a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení 
musí respektovat měřítko, charakter a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel. 

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
§ 45h 
(1) Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně 
ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení 
jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče 
zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. 

(2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních právních 
předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí,19d) pokud § 45i nebo § 4 odst. 5 nestanoví jiný postup. 
_____________________ 
19b) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve 
 znění pozdějších předpisů. 
19c) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
19d)  Zákon č. 244/1992 Sb. 
 
 
§ 45i 
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen 
„předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, 
zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá 
odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh 
obsahu aktualizace či změny územně plánovací dokumentace.  

aspi://module='ASPI'&link='36/2021%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%201.2022'
aspi://module='ASPI'&link='364/2021%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%201.2022'
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(2) 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 prostředí3b). Nevyloučí-li výsledek posouzení podle tohoto 
odstavce významný negativní vliv koncepce nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný 
negativní vliv vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí být také 
předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního 
právního předpisu17). 
 
(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen 
pokud na základě stanoviska, případně závěru zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí 3b) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 
9, popřípadě v odstavci 10. Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona tím není dotčena. 
 

(10) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze 
koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 
příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího 
veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo 
životního prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode 
dne odeslání podnětu do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje 
podle odstavce 9 obdobně. 
_____________________ 
3b) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 183/2006 Sb. 
 
 
§ 75 Orgány ochrany přírody 
(1) Orgány ochrany přírody jsou 
a) obecní úřady, 
b) pověřené obecní úřady, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e) Agentura ⃰ ,  
f) správy národních parků, 
g) Česká inspekce životního prostředí37), 
h) Ministerstvo životního prostředí, 
i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 
 
(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí. V jejím čele je 
ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury je Praha. 
Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými 
zákony. 
 
(3) Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona.  
_____________________________ 
37) Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
Pozn.: ⃰ Agentura – podle § 13f odst. 1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky   
 
§ 77a Působnost krajů a krajských úřadů 
(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území 
anebo o vojenské újezdy  
o) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření 
a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí, 
z) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností  
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům  
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.  
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(6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území 
národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území. 
 
 
§ 78 
Působnost Agentury a správ národních parků 
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu 
v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního 
prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek 
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních 
parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti 
obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských 
úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. 
 
(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu 
v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné 
Ministerstvo životního prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní správu v rozsahu 
působnosti Agentury též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku České 
Švýcarsko vykonává státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, není-li podle 
tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní 
obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 tohoto zákona. 
 
 
§ 78a Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů 
(1) Na území vojenských újezdů26) vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady26) 
v rozsahu působnosti obecních úřadů (§ 76), pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností 
(§ 77), orgánů krajů (§ 77a), Agentury a správ národních parků (§ 78), není-li k ní příslušné Ministerstvo 
obrany. 
 

(2) Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů 
a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany 
přírody,  
i) vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako dotčený orgán ochrany přírody z hlediska své 
působnosti,  
_____________________ 
26) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech. 
 Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 79 Působnost ministerstva životního prostředí 
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice. 

(2) Ministerstvo životního prostředí 
a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České republice,  

(3) Ministerstvo životního prostředí dále  
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle § 4 odst. 1,  
n) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,  
t) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního 
rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,  

§ 90 Ustanovení společná 
(1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům a politikám, které nejsou 
schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním řízení. Souhlasy a závazná stanoviska 
vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou 
závazným stanoviskem podle správního řádu. Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí  
o zřízení přechodně chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu činnosti podle § 66 a odebrání rostlin 
a živočichů podle § 89.  
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Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb., 
č.116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb., č. 452/2005 Sb., č. 175/2006 Sb., 
č.425/2006 Sb., č. 96/2007 Sb., č. 141/2007 Sb., č. 267/2007 Sb., č. 60/2008 Sb., č. 75/2008 Sb., 
č.30/2009 Sb., č. 262/2009 Sb., č. 189/2010 Sb., č. 17/2011 Sb., č. 393/2012 Sb., č. 189/2013 Sb., 
č. 142/2018 Sb. 

§ 2  
(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, 
provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské 
plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému 
ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby3) 
_____________________ 
1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.  
2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.  
3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové 
činnosti.  

§ 5  
(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány 
územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.  

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability 
nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní 
správy a účastníkům řízení. 

03 OCHRANA VOD 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., 
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb.,  
č. 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb.,  
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 150/2010 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 85/2012 Sb.,  
č. 350/2012 Sb., č. 501/2012 Sb., č. 275/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 61/2014 Sb., č. 64/2014 Sb., 
č.187/2014 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 113/2018 Sb. (část 
účinná od 15. 6. 2018 a od 1. 1. 2019), č. 312/2019 Sb., č. 113/2018 Sb. (poslední část), č. 403/2020 Sb., 
č. 544/2020 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 
§ 5a 
Vodoprávní úřady jako dotčené orgány ve svých stanoviscích k návrhům územně plánovací dokumentace 
zohledňují cíle ochrany povrchových a podzemních vod, jejich hospodárné využívání a vytváření podmínek 
pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha v zastavěných a zastavitelných územích. Vodoprávní 
úřady poskytují orgánům územního plánování údaje a podklady pro vymezování ploch vhodných 
k omezování a zadržování odtoku srážkových vod a realizaci vodních prvků. 
  
 
§ 104 
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí.  
 
(2) Vodoprávními úřady jsou  
a) obecní úřady, 
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  
d) krajské úřady,  
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).  
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech a orgánech pro sucho. 
_____________________________ 
43) § 35 zákona č. 222/1999 Sb.  

aspi://module='ASPI'&link='364/2021%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%201.2022'
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§ 105 Obecní úřady a újezdní úřady 
(1) Obecní úřady upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 tohoto zákona obecné nakládání 
s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. 
 
(2) Státní správu na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady podle § 105 až 107, nejde-li 
o působnosti podle hlavy XI a XV tohoto zákona. 

§ 107 Krajské úřady 
(1) Do působnosti krajských úřadů patří 
a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností, 

§ 108 Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad 
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu Ministerstvo 
zemědělství. 

(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k politice územního 
rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního rozvoje. 

(4) Ministerstvo dopravy vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech užívání 
povrchových vod k plavbě (§ 7). 

(5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v nichž je založena 
působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 2. 

 

Související právní předpisy:  
 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb.,  
č. 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 275/2013 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 544/2020 Sb. 

 
§ 4  
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu 
(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále 
jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně 
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci 
odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí 
obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. 
 
(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území. 
  
(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází 
z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje 
podle zvláštního právního předpisu 7) z národních plánů povodí a z plánů pro sucho zpracovaných podle 
zákona o vodách 8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny. 
  
(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před jeho 
schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje pro 
území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, 
které svým rozsahem překračují působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku 
územního rozvoje a územní rozvojový plán. 
_____________________________ 
7) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
8) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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04 OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb., 
č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č.225/2017 Sb., č. 172/2018 sb. (část účinná od 1. 9. 2018, část účinná od 
1. 1. 2019 a poslední část účinná od 1. 1. 2020), č. 369/2016 Sb. (poslední část účinná od 1. 1. 2020), 
č. 403/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1. 1. 2022), č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.  

§ 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší 
(1) Ministerstvo vydává 
a) stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje 
v průběhu jejich pořizování, 
_____________________________ 
Pozn.: ⃰ Ministerstvo – podle § 4 odst. 9 Ministerstvo životního prostředí  

§ 27 
Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší 
(1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší 
a) ministerstvo (pozn.: Ministerstvo životního prostředí), 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) inspekce, 
d) Česká obchodní inspekce, 
e) krajské úřady, 
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
g) obecní úřady, 
h) celní úřady a 
i) Ministerstvo zemědělství. 
 
(2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady a Ministerstvo 
obrany. 
 
(4) Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států, vykonává 
působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje 
o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. Ministerstvo je dotčeným orgánem při 
posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko 
ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti 

krajských a obecních úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší.  
_____________________________ 
19) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
34) 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. 

05 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  
 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,  
č. 98/1999 Sb., č. 231/1999 Sb. (úplné znění), č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 444/2005 Sb., 
186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č.167/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 402/2010 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 503/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 41/2015 Sb., č. 184/2016 Sb., 
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 544/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část 
účinná od 1. 8. 2021), č. 261/2021 Sb. 
 
§ 4 
(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
 
(4) Při odejmutí zemědělské půdy musí být zohledněna a provedena vhodná opatření pro naplnění 
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veřejného zájmu na zadržení vody v krajině. 
  
(5) Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné 
územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako 
zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci. 
 
 
§ 5 
Při územně plánovací činnosti 
(2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska6) k územně plánovací dokumentaci 
a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 
_____________________ 
6) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

§ 13 
(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je 
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
b) krajský úřad, 
c) správa národního parku, 
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a 
e) Ministerstvo životního prostředí. 
 

(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu újezdní úřad. 
_____________________ 
36) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 16 
Správy národních parků vykonávají působnost na území těchto parků při ochraně zemědělského půdního 
fondu podle zvláštního předpisu. 23) 

_____________________ 
23) § 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 

§ 17 Ministerstvo životního prostředí 
a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územnímu rozvojovému plánu, zásadám územního rozvoje, 
územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města 
Prahy, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je 
sídlo kraje. 
 
 
§ 18 
Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
(5) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který je příslušný k vydání stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci, je dotčeným orgánem v ostatních věcech souvisejících s územně plánovací dokumentací37). 
_____________________ 
37) Například § 55 odst. 1 stavebního zákona. 
 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů 
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., 
č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., 
č. 387/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č.167/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 349/2009 Sb., č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., 
č. 39/2015 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 403/2020 Sb., č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 

§ 78 
(11) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost pověřených obecních úřadů, 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů na úseku ochrany zemědělského půdního 

aspi://module='ASPI'&link='36/2021%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.%201.2022'
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fondu21b). Správy národních parků zřizují radu národního parku a jmenují a odvolávají její další členy podle 
§ 20. 
_____________________ 
21b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Související právní předpisy:  
 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 
 
§ 1 Předmět úpravy  
Tato vyhláška stanoví  
a) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále 
jen "vyhodnocení důsledků") při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob 
posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska,  
 
 
Způsob vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace  
§ 2  
(1) Předmětem vyhodnocení důsledků zásad územního rozvoje jsou plochy a koridory.  
 
 
§ 5 Obsah zdůvodnění navrhovaného řešení  
Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona, obsahuje  
a) zdůvodnění navrženého řešení včetně vyhodnocení dodržení zásad plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu stanovených v § 4 zákona, (dále jen "zásady ochrany zemědělského půdního fondu"); je-li 
návrh předkládán variantně, zdůvodnění obsahuje srovnání variant, a  
b) prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu u záboru zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 odst. 3 zákona, nejedná-li se o případ 
podle § 4 odst. 4 zákona.  
 
 
§ 6 Posuzování návrhu zásad územního rozvoje  
(1) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu v návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu aktualizace 
zásad územního rozvoje posoudí plochy a koridory na základě vyhodnocení důsledků při pořizování 
a zpracování zásad územního rozvoje a odůvodnění zásad územního rozvoje jako celku z hlediska souladu 
se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž vychází zejména z údajů a požadavků podle 
§ 2, 5 a 9.  
 
(2) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí jednotlivé varianty samostatně, jedná-li se o návrh 
zpracovaný ve variantách.  
 
(3) Na základě posouzení orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve stanovisku podle § 5 odst. 
2 zákona uvede jednotlivé plochy a koridory dotčené záborem, případně jejich části, s jejichž využitím 
v souladu s návrhem zásad územního rozvoje souhlasí, a plochy a koridory, případně jejich části dotčené 
záborem, s jejichž využitím v souladu s návrhem zásad územního rozvoje z důvodu ochrany zemědělského 
půdního fondu nesouhlasí. Plochy a koridory, případně jejich části, s jejichž navrženým využitím orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí, identifikuje označením, navrženým využitím a odhadem 
záboru, který je členěn podle tříd ochrany. Plochy a koridory, případně jejich části, s jejichž navrženým 
využitím orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasí, identifikuje označením a navrženým 
využitím.  
 
 
§ 9 Společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně 
plánovací dokumentace a pro způsob posuzování územně plánovací dokumentace  
(4) Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu se nevyhodnocuje pro plochy a koridory územních 
rezerv.  
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§ 19  
Přechodná ustanovení  
(1) Jestliže bylo podle stavebního zákona vyžádáno stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky a územně plánovací dokumentace, k níž bylo stanovisko vyžádáno, nebyla vydána 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se na postupy podle § 5 odst. 2 zákona ohledně územně 
plánovací dokumentace vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
§ 20  
Zrušovací ustanovení  
Zrušují se:  
1. Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  
2. Část druhá vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy 
a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu.  
 
 

06 OCHRANA LESA 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů  
č. 238/1999 Sb., č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb.,  
č. 1/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č.  124/2008 Sb.,  
č. 167/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 501/2012 Sb.,  
č. 503/2012 Sb., č. 280/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 62/2017 Sb., 
č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 90/2019 Sb., č. 314/2019 Sb. (část účinná od 29. 11. 2019), 
č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 314/2019 Sb. (část účinná od 28. 11. 2021), č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.  

§ 47 Orgány státní správy lesů 
(1) Státní správu lesů vykonávají 
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
b) kraje, 
c) ministerstvo ⃰. 
_____________________ 
Pozn.: ⃰ministerstvo zemědělství  
 
(2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu 
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího 
Vojenského lesního úřadu jmenuje a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany. 
 
(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním předpisem.25) 

_____________________ 
25) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
§ 49 Ministerstvo  
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů. 
 
(3) Ministerstvo 
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů, 
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního 
rozvoje, 
  
(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu 
a ministerstva Ministerstvo životního prostředí. 
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§ 58 Ustanovení společná 
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení o věcech upravených 
tímto zákonem podle správního řádu.30) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. 
_____________________ 
30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

§ 58a 
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto 
zákona jsou výkonem přenesené působnosti. 
 
 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů 
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., 
č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., 
č. 387/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č.167/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 349/2009 Sb., č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., 
č. 39/2015 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 403/2020 Sb., č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.  
 
§ 22 
Lesy národních parků 
 

(1) Lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými. 
 
(2) S lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a s jiným majetkem ve vlastnictví státu souvisejícím 
s plněním funkcí lesa na území národního parku a jeho ochranného pásma je podle své územní příslušnosti 
uvedené v § 78 příslušná hospodařit správa národního parku. 
 
 
§ 91 
Ustanovení přechodné 
Státní správu lesního hospodářství nad vojenskými lesy48) na území Národního parku Šumava, u kterých již 
pominuly důvody jejich prohlášení za vojenské lesy, vykonává Správa národního parku Šumava v rozsahu 
podle § 78 odst. 4. 
__________________ 
48)  § 25 zákona č. 61/1977 Sb.114/1992 Sb. 

07 OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb., 
č. 439/1992 Sb. (úplné znění), č. 10/1993 Sb., č. 168/1993 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb.,  
č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 61/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 150/2003 Sb., č. 3/2005 Sb.,   
č. 386/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 313/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,  
č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 498/2012 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 89/2016 Sb., 
č. 264/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 88/2021 Sb. (část 
účinná od 16. 3. 2021 + část účinná od 1. 7. 2021), č. 261/2021 Sb. 
 
§ 14d 
Surovinová politika 
(1) Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen "surovinová politika") je 
strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu při využití a ochraně nerostného bohatství a ostatních 
nerostných zdrojů. Surovinová politika je přijímána nejvýše na období 25 let. 
  
(2) Surovinová politika je podkladem pro výkon státní správy v oblastech průzkumu ložisek nerostných 
surovin, ochrany nerostného bohatství a stanovení dobývacích prostorů a jedním z podkladů pro politiku 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. 
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(3) Surovinovou politiku schvaluje na návrh ministra průmyslu a obchodu vláda. Vláda předkládá pro 
informaci surovinovou politiku Poslanecké sněmovně a Senátu. 
  
(4) Naplňování surovinové politiky vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nejméně jednou za 5 let 
a o vyhodnocení informuje vládu. 
 
 
Ochrana nerostného bohatství 
§ 15 Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti 
(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad uplatňují 
stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního rozvoje 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

§ 29 Evidence 
(1) V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se jako účelové územní prvky29) vedou 
chráněná ložisková území. O chráněném ložiskovém území se vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a identifikační číslo chráněného ložiskového území, pod 
kterým je veden v evidenci chráněných ložiskových území,  
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice chráněného ložiskového území30),  
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,  
d) další údaje, kterými jsou  
1. plocha chráněného ložiskového území,  
2. nerosty ložiska,  
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a o jeho změně.  
Editorem údajů je Ministerstvo životního prostředí.  
  
(2) V základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí se dále vedou jako účelové územní 
prvky29) dobývací prostory. O dobývacím prostoru se vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód, název a číslo dobývacího prostoru, pod kterým je veden v souhrnné 
evidenci dobývacích prostorů,  
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice dobývacího prostoru (§ 26 odst. 1),  
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky,  
d) další údaje, kterými jsou  
1. plocha dobývacího prostoru na povrchu,  
2. nerosty ložiska,  
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a o jeho změně.  
Editorem údajů je Český báňský úřad.  
  
(3) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí zprostředkovává z agendového informačního systému 
Českého báňského úřadu údaje o držiteli dobývacího prostoru pro účely plnění povinností podle § 62 odst. 1 
věty první zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.  
  
(4) Ministerstvo životního prostředí vede  
a) evidenci osvědčení o výhradním ložisku,  
b) evidenci chráněných ložiskových území,  
c) souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek,  
d) bilanci zásob nerostných surovin.  
Ministerstvo životního prostředí může vedením těchto evidencí a bilance pověřit jím zřízenou státní 
příspěvkovou organizaci.  
  
(5) Český báňský úřad vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn. Obvodní báňský úřad 
vede pro obvod své působnosti evidenci dobývacích prostorů a jejich změn.  
  
(6) Způsob, náležitosti a formu vedení evidence zásob výhradních ložisek upraví Ministerstvo životního 
prostředí vyhláškou.  
_____________________ 
29) § 31 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.  
30) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích.  
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§ 33 Řešení střetů zájmů 
(7) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při vymezení zastavěného 
území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním, stavebním nebo společném územním 
a stavebním řízení podle stavebního zákona. V uvedených případech se postupuje podle správního řádu. 
 

 
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákonů  
č. 425/1990 Sb., č. 542/1991Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb.,  
č. 315/2001 Sb., č. 206/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 3/2005 Sb.,  
č. 386/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 313/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 376/2007 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 155/2010 Sb., č. 184/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., 
č. 204/2015 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 320/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 451/2016 Sb., 
č. 183/2017 Sb., č. 91/2018 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb. 

Státní báňská správa 
§ 38 Organizace státní báňské správy 
(1) Orgány státní báňské správy jsou 
a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky, 
b) obvodní báňské úřady s působností 
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, 
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, 
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina. 

(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou. 

§ 40 Český báňský úřad 
(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje  
o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin. 
 

(6) Český báňský úřad dále 
i) vydává stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního 
rozvoje. 
 
 
 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů č. 543/1991 Sb., č. 369/1992 Sb.,  
č. 366/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., 
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 
§ 13 Využití výsledků geologických prací při územním plánování 
(2) Ministerstvo⃰ poskytuje orgánům územního plánování informace o výsledcích geologických prací, které 
mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. Ministerstvo uplatňuje 
stanovisko k politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko5c) při 
územním řízení z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby území. 
_____________________ 
5c) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Pozn.: ⃰ Ministerstvo – podle § 2 odst. 5 Ministerstvo životního prostředí 
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08 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.  
 
§ 126  
Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství  
Státní správu na úseku odpadového hospodářství vykonávají  
a) ministerstvo,  
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,  
c) Ministerstvo zemědělství,  
d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  
e) Ministerstvo zdravotnictví,  
f) krajské hygienické stanice,  
g) inspekce *,  
h) celní úřady a Generální ředitelství cel,  
i) Policie České republiky,  
j) krajské úřady,  
k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  
l) obecní úřady,  
m) újezdní úřady a  
n) Státní fond životního prostředí České republiky.  
_____________________________ 
Pozn.:   
*   ministerstvo –podle § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. Ministerstvo životního prostředí  
** inspekce – podle § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Česká inspekce životního prostředí  
 
 
§ 145  
Krajský úřad  
(1) Krajský úřad  
e) vydává stanovisko k zásadám územního rozvoje podle stavebního zákona z hlediska odpadového 
hospodářství,  
 
(2) Pokud tímto zákonem nebo jiným právním předpisem není stanoveno jinak, je k rozhodování, provádění 
kontroly a vydávání stanoviska podle odstavce 1 místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu je 
provozováno zařízení nebo činnost nebo se nachází movitá věc, které se rozhodnutí týká. V případě 
mobilního zařízení je k vedení řízení o vydání povolení provozu zařízení, jeho změně nebo zrušení příslušný 
krajský úřad, v jehož správním obvodu má sídlo provozovatel zařízení v okamžiku podání žádosti o povolení 
provozu zařízení.  
 
 
§ 148  
Újezdní úřad  
(1) Újezdní úřad vykonává pro potřeby zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území 
vojenského újezdu podle zákona o zajišťování obrany České republiky státní správu v rozsahu působnosti  
a) krajského úřadu podle § 21 odst. 2, § 30 odst. 3, § 34 odst. 4, § 36 odst. 2, § 72 odst. 3 a 4, § 96 odst. 1, 
3 a 4 a § 145 odst. 1 písm. a), b), d) a e),  
 
Společná ustanovení  
§ 152  
(1) Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu 
úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.  
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09 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 76/2002 Sb.,  
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 326/2004 Sb., č. 562/2004 Sb.,  
č. 125/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 74/2006 Sb., č. 59/2006 Sb.,  
č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 381/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., 
č. 110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 378/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 274/2008 Sb.,  
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 298/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.,  
č. 466/2011 Sb., č. 115/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 223/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 247/2014 Sb., 
č.  250/2014 Sb., č. 252/2014 Sb., č. 82/2015 Sb., č. 267/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., 
č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017Sb., č. 202/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 205/2020 Sb. (části 
účinné od 27. 4. a 1. 5. 2020), č. 238/2020 Sb., č. 205/2020 Sb. (část účinná od 1. 1. 2021), č. 403/2020 Sb., 
č. 94/2021 Sb., č. 205/2020 Sb. (poslední část účinná od 27. 4. 2021), č. 554/2020 Sb., č. 36/2021Sb., 
č. 261/2021 Sb.  
 
§ 77 
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených 
zvláštními právními předpisy, 42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví 
podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán 
ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví 
vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení. 
______________________________ 
42) Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 78 
Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování 
hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory 
veřejného zdraví 
 

(1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají 
a) Ministerstvo zdravotnictví, 
b) krajské hygienické stanice, 
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
d) Ministerstvo dopravy, 
e) Ministerstvo pro místní rozvoj, 
f) Ministerstvo životního prostředí, 
g) krajské úřady.  

(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c). 

§ 80 Ministerstvo zdravotnictví 
1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný Ministerstvem obrany 
a Ministerstvem vnitra, 
za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany 
veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.  

§ 82 
(2) Krajské hygienické stanici náleží 
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77, 
j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně 
hodnocení a řízení zdravotních rizik, 

§ 83 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 
(1) Úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách,  
v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových 
organizacích a nad jimi užívanými objekty 47a) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo obrany. 
Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva obrany vykonává 
Vojenský zdravotní ústav. 
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(2) Úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru  
v bezpečnostních sborech47b), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra 
a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti včetně jimi 
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle zvláštního zákona 47c) vykonává podle 
tohoto zákona Ministerstvo vnitra. Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru 
v působnosti Ministerstva vnitra vykonává organizační složka státu jím zřízená. 
_____________________________ 
47a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
47b)  § 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
47c) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 

§ 94 
Použití správního řádu a účastníci řízení 
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním 
rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního 
právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle 
správního řádu 56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 
______________________________ 
56a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve 
znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb.,  
č. 167/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 250/2016 Sb. 
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 205/2020 Sb.  

§ 37 
Závazné stanovisko k některým činnostem 
(1) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo⃰ pro pořizování politiky územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení22) dotčeným orgánem. 
______________________________ 
22)  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

§ 43 
Vztah zákona k některým dalším zákonům 
(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, 25) nestanoví-li tento zákon jinak. Správní řád se 
nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona 
jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení 
stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním 
řízení. Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, 
rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje 
a povoluje podle stavebního zákona. 
______________________________ 
25) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
25a)  § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 

Pozn.:  ⃰ Ministerstvo je podle §3 odst. (1) Ministerstvo zdravotnictví 
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10 VETERINÁRNÍ PÉČE 
 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., 
č. 320/2002 Sb., č. 131/2003, č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 182/2008 Sb., č. 332/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 291/2009 Sb., č. 298/2009 Sb., č. 308/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 359/2012 Sb., č. 279/2013 Sb.,  
č. 64/2014 Sb., č. 139/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 264/2014 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., 
č. 183/2017 Sb., č. 302/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 302/2017 Sb. (část účinná od 1. 1. 2020), č. 368/2019 Sb. 
(část účinná od 15. 1.2020), č. 238/2020 Sb., č. 543/2020 Sb., č. 368/2019 Sb. (část účinná od 1. 1. 2022), 
č. 36/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 

§ 43 Orgány státní správy ve věcech veterinární péče 

Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají 
a) ministerstvo ⃰, 
b) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
c) obce, 
d) orgány veterinární správy. 
_____________________ 

Pozn.: ⃰ Ministerstvo je podle § 4 odst. 1 písm. i) Ministerstvo zemědělství. 

§ 44 
(1) Ministerstvo 
b) řídí výkon státní správy ve věcech veterinární péče a rozhoduje o opravných prostředcích proti 
rozhodnutím Ústřední veterinární správy, může vyhlásit některou územní oblast za region ovlivněný 
zvláštními zeměpisnými omezeními, 

§ 47 Orgány veterinární správy 
(1) Státní veterinární správa je orgánem veterinární správy a správním úřadem s celostátní působností 
podřízeným ministerstvu⃰. 
 
(4) Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které 
vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů podle 
jiného zákona7a), a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární 
správy na území hlavního města Prahy. 
_____________________ 
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního  
     zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona  
     č. 176/2001 Sb. 

11 PAMÁTKOVÁ PÉČE 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., 
č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb.,  
č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 203/2006 Sb., č. 158/2007 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 307/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 124/2011 Sb.,  
č. 142/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 127/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., 
č. 261/2021 Sb. 
 
§ 25 Organizační uspořádání státní památkové péče 
(1) Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou Ministerstvo kultury, krajské 
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

 
(2) Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče. 
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§ 26 Ministerstvo kultury 
(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České republice. 

 
(2) Ministerstvo kultury 
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního 
rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, 
nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví 18b), a ve vztahu 
k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, 
______________________________ 
18b) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce 

§ 28 
(2) Krajský úřad 
c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo 
nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), 
a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, 
d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu 1), 
nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo 
provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče 9), 
_____________________ 
1)  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

9) Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní 
 kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny. 

§ 44a 
(3) Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které 
není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu 1), je samostatným rozhodnutím 
ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. 
Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním 
rozhodnutím. 
_____________________ 
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Související právní předpisy:  
 

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
vyhlášky č. 139/1999 Sb., č. 538/2002 Sb. 
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12 DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 281/1997 Sb., č. 259/1998 Sb.,  
č. 146/1999 Sb., č. 102/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/202 Sb., č. 259/2002 Sb.,  
č. 320/2002 Sb., č. 358/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.,  
č. 311/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 97/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 347/2009 Sb., č. 152/2011 Sb.,  
č. 288/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb.,  
č. 196/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 370/2016 Sb., č. 319/2016 Sb., 
č. 151/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 193/2018 Sb. (včetně části poslední 
účinné od 1. 4. 2019), č. 227/2019 Sb. (část účinná od 1. 1. 2020), č.162/2020 Sb., č. 227/2019 Sb. (část 
účinná od 1. 1. 2021), č. 403/2020 Sb., č. 543/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 365/2021 Sb., č. 374/2021 Sb., 
č. 418/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.    
 
§ 40 Výkon státní správy 
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají 
silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad. 
 
(2) Ministerstvo dopravy 
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o změnách těchto 
kategorií, 
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany, 
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu 4) podle tohoto zákona ve 
věcech dálnic, 
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, 
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním a společném 
územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazné stanovisko ve společném 
územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury38) z hlediska 
působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů, 

(3) Krajský úřad 
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo 
třídy, 
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem 
dopravy, 
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy  
s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, 
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska 
řešení silnic II. a III. třídy. 
_____________________ 
4) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
 předpisů. 
38) 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. 

§ 44 Společná ustanovení 
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním 
rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle 
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem 
s výjimkou stanoviska podle § 16 odst. 2. 
 
Pozn. zpracovatele této publikace: Zákonem č. 268/2015 Sb. byla zrušena kategorie rychlostních silnic a tyto 
silnice byly přeřazeny do dálnic II. třídy nebo do silnic pro motorová vozidla. 
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13 DOPRAVA DRÁŽNÍ  
 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb.,  
č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 103/2004 Sb.,  
č. 1/2005 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 191/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb.,  
č. 227/2009 Sb., č. 377/2009 Sb., č. 194/2010 Sb., č. 134/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 102/2013 Sb.,  
č. 64/2014 Sb., č. 180/2014, č. 250/2014 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 304/2017 Sb., 
č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 313/2019 Sb., č. 367/2019 Sb., č. 115/2020 Sb., č. 261/2021 Sb., 
č. 426/2021 Sb. 
 
§ 53 
(1) Zřizuje se správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze, který je podřízen 
Ministerstvu dopravy. 

§ 54 
(1) Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy 
a Drážní úřad. Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž Drážní inspekce a Úřad. 
 
(2) Působnost drážních správních úřadů vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce  
v přenesené působnosti. 

§ 55 
(1) Drážní úřad vykonává působnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu 
s výjimkou věcí, ve kterých tak činí Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce, Úřad nebo obce. 

§ 56 Ministerstvo dopravy: 
a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie; zrušení celostátní nebo regionální dráhy po dohodě  
s Ministerstvem obrany, 
b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně kategorie jiné 
železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po dohodě s Ministerstvem obrany, 
d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů 
a záměrů ve věcech drah. 

§ 56a 
(1) Obecní úřady uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, 
tramvajové, trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo. 
 
 

14 DOPRAVA LETECKÁ  
 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 146/2000 Sb., č. 258/2002 Sb.,  
č. 309/2002 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 124/2008 Sb.,  
č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 407/2010 Sb., č. 137/2011 Sb.,  
č. 375/2011 Sb., č.127/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., 
č. 261/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 111/2019 Sb., č. 261/2021 Sb. 

§ 87 
(1) Státní správu ve věcech civilního letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném  
a podle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, Ministerstvo dopravy, Úřad⃰, Ústav ⃰⃰ ⃰⃰ a Úřad 
pro přístup k dopravní infrastruktuře. 
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(2) Státní správu ve věcech vojenského letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném 
Ministerstvo obrany. 
_____________________ 
Pozn.: 
⃰   Úřad – dle §3, odst. (1) Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze. Úřad je podřízen ministerstvu dopravy. 
⃰⃰⃰ ⃰⃰ Ústav – dle §55, odst. (1) Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod je správní úřad se sídlem 

v Praze.      

§ 88  
(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona 
k) je dotčeným orgánem státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení, 
týkají-li se leteckých staveb, 
l) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů 
letecké dopravy. 
 
 

15 DOPRAVA VODNÍ 
 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákonů č. 358/1999 Sb., č. 254/2001 Sb., 
č. 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 118/2004 Sb., č. 327/2005 Sb., 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 187/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 183/2017 Sb., 
č. 292/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 135/2019 Sb. – všechny části (účinné od 19. 6. 2019, 4. 12. 2019 a 1. 1. 
2020), č. 44/2020 Sb., č. 270/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 

§ 4 
Působnost v oblasti péče o rozvoj vodních cest dopravně významných a jejich modernizaci vykonává 
Ministerstvo dopravy v dohodě s ústředním vodohospodářským orgánem. 4) V této působnosti uplatňuje též 
stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci. Tato stanoviska nejsou 
správním rozhodnutím. 
_____________________ 
4) Zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
§ 38 
(1) Zřizuje se správní úřad Státní plavební správa se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu dopravy.  
 
 
§ 39 
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají plavební úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Státní 
plavební správa. 
 
 
§ 40 
(1) Státní plavební správa vykonává působnost podle tohoto zákona s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje 
Ministerstvo dopravy. 
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16 ENERGETIKA 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb.,  
č. 309/2002 Sb., 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb.,  
č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č 299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 165/2012 Sb.,  
č. 350/2012 Sb., č. 90/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 104/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 152/2017Sb., 
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 131/2015 Sb. (část účinná od 1. 1. 2019 a poslední část účinná od 1. 1. 
2020), č. 1/2020 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1.1.2022), 
č. 362/2021 Sb., č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.  
 

§ 16 Působnost ministerstva 
(1) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetická odvětví 2) 

g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu, zásadám územního 
rozvoje a územnímu plánu. 
____________________ 
2) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, ve znění pozdějších
 předpisů. 
 

Pozn.: ⃰ Ministerstvo – dle § 10c, odst. (3) ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
 
 
 
 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb.,  
č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č. 393/2007 Sb.,  
č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 299/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 318/2012 Sb., 
č. 310/2013 Sb., č. 103/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 3/2020 Sb., 
č. 403/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1.   1.  2022), č. 362/2021 Sb., č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb. 
 

§ 4 
Územní energetická koncepce 
(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města 
Prahy, jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné 
nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany 
životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje 
vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického 
hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud 
využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající 
obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení 
ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická 
koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce. 
 
(2) Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle 
státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování. 
 
(3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj 
a hlavní město Praha. 
  
(5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 3, přijmout obec pro 
svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce 
přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním městem 
Prahou. 
 
(6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního 
plánu4). 
_____________________ 
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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§ 11 Působnost ministerstva 
(1) Ministerstvo⃰  
j) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního 
rozvoje, 
_____________________ 

Pozn.: ⃰ Ministerstvo – dle § 3, odst. (3) Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

§ 13 Ochrana zvláštních zájmů 
(2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje 
a územní plánovací dokumentace, pokud umisťují výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při 
pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní energetická 
koncepce. 
 
(3) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska podle 
tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu u staveb důležitých pro obranu státu17). 
 
(4) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska podle 
tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu u staveb určených k zajišťování bezpečnosti státu podle stavebního zákona 27). 
 
(5) Závazná stanoviska podle odstavce 1 a stanoviska podle odstavce 2 vydává územní inspektorát Státní 
energetické inspekce. 
____________________ 
17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 
27) § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE 
§ 13b 
(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze. 
  
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní 
inspektoráty. Územní inspektoráty mají tato sídla 
a) v Praze s působností pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, 
b) v Českých Budějovicích s působností pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, 
c) v Plzni s působností pro Plzeňský a Karlovarský kraj, 
d) v Liberci s působností pro Liberecký a Ústecký kraj, 
e) v Hradci Králové s působností pro Královéhradecký a Pardubický kraj,  
f) v Brně s působností pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj,  
g) v Ostravě s působností pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 
  

17 VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 
 
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákonů č. 183/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.  
 

§ 206 Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají 
a)  Úřad ⃰, 
b)  vláda, 
c)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
d)  Ministerstvo vnitra, 
e)  Ministerstvo zdravotnictví, 
f)   Ministerstvo financí, 
g)  Ministerstvo obrany, 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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h)  Ministerstvo zahraničních věcí, 
i)  Ministerstvo zemědělství, 
j)  Ministerstvo životního prostředí, 
k) Ministerstvo pro místní rozvoj, 
l) Hasičský záchranný sbor České republiky, 
m) Policie České republiky, 
n) orgány Celní správy České republiky, 
o) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
p) krajský úřad a hejtman kraje a 
q) obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
 

Úřad ⃰ 
§ 207 
(1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
 
 

§ 208 Úřad ⃰ 
n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech 
v rámci expozičních situací, 
_____________________ 

Pozn.: 
⃰   Úřad – dle §6, odst. (2) Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Související právní předpisy: 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 83/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb.,  
č. 13/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 279/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb.,  
č. 253/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb.,  
č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 249/2011 Sb.,  
č. 250/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 264/2016 Sb. 

 

 

18 OBRANA STÁTU 
 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., 
č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009 Sb.,  
č. 73/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 47/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 261/2021 Sb.      
 
§ 6 Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka 
(1) Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") k zajišťování obrany státu 
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů 
obrany České republiky. 
 
 
Správa újezdu 
§ 31  
(1) Státní správu na území újezdu vykonává správní úřad s názvem újezdní úřad. Újezdní úřad je současně 
vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen ministerstvu. 
 
(2) Výdaje na činnost újezdního úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva. 
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§ 33 
Působnost újezdního úřadu 
(1) Újezdní úřad za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil a vojenského a hospodářského 
využití území újezdu 
k) zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů a obcí. 
 
 
§ 35 
(1) Z důvodu veřejného zájmu může ministerstvo na území újezdu povolit fyzickým nebo právnickým osobám 
jen výstavbu a provozování veřejně prospěšné stavby, zejména pro dopravní infrastrukturu nebo technickou 
infrastrukturu. 
 
(2) Provozování veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících zařízení technického vybavení, 
opravy a údržba veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících zařízení technického vybavení 
nesmí omezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil a nesmí narušovat 
bezpečnostní a režimová opatření stanovená újezdním úřadem. 
 

19 CIVILNÍ OCHRANA 
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
zákonů č. 320/2002 Sb., č. 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 151/2010 Sb.,  
č. 375/2011 Sb., č.303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 403/2020 Sb., č. 415/2021 Sb., č. 374/2021 Sb. 
 
§ 10 
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle 
zvláštního zákona2). Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 
j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového 
plánování při přípravě na mimořádné události. 
_____________________ 
2) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 

§ 33 Vztah k zvláštním právním předpisům 
(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28 a řízení 
o náhradě podle § 29 a 30, se nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona 
jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení 
stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení. 
_____________________ 
25a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

20 POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 40/1994 Sb., č. 203/1994 Sb., 
č. 91/1995 Sb. (úplné znění), č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 237/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., 
č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 320/2015 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 415/2021 Sb., č. 374/2021 Sb. 
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21 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,  
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 503/2012 Sb., č. 280/2013 Sb., č. 185/2016 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 295/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 481/2020 Sb.  
 
§ 19 Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav 
Státní pozemkový úřad 
l) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního rozvoje, 
 
 

23 BEZPEČNOST STÁTU 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů  
č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., 223/2009 Sb. č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb.,  
č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb.,  
č. 257/2013 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., 
č. 194/2017 Sb., č. 205/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č.169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb., 
č. 47/2020 Sb., č. 403/2020 Sb.  
 

Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů 
§ 175 
(1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu umístit a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska. Dotčeným orgánem 
jsou také při projednávání územně plánovací dokumentace, která řeší tato vymezená území. Vymezená 
území oznámí pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních 
obvodech se nacházejí. 
 
 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ  
 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 
č. 261/2021 Sb.      
 
§ 43 
Orgány veřejné správy 
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo vnitra, 
c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, 
d) Česká inspekce životního prostředí, 
e) krajské úřady, 
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, 
g) hasičské záchranné sbory krajů a 
h) krajské hygienické stanice. 
____________________ 

Pozn.: ⃰ ministerstvo – dle § 20, odst. (3) ministerstvo životního prostředí  
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§ 49 
Krajské úřady 
(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně 
plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby 
podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. 
 
(4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků 
při 
c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými 
veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních 
předpisů22), a to při územním plánování podle stavebního zákona16). 
_____________________ 
22) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
 


