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Odpověď na dotaz ve věci rozhodování v území dle pořízených územních studií 

 

Vážený pane řediteli, 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také „MMR“) obdrželo Váš dotaz č. j. MHMP 1258763/2021, 

kterým se vracíte k dřívější odpovědi MMR č. j. MMR-44669/2020-81 na dotaz Magistrátu 

hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, ve věci využití Územní studie Komořany. 

Upozorňujete, že na základě uvedeného dopisu zřejmě došlo k chybným výkladům, a žádáte 

MMR o upřesnění některých záležitostí týkajících se použití územních studií. 

Úvodem dopisu popisujete stávající pořizovatelskou praxi v hlavním městě Praze, kde jsou 

rozlišovány územní studie pro rozhodování v území a územní studie pro změnu územního plánu. 

Upozorňujete, že předchozí odpovědí MMR je tato praxe zpochybněna, neboť „dle výkladu MMR 

je patrno, že stačí, aby [územní] studie byla zapsána v evidenci územně plánovací činnosti, je 

jedno k jakému účelu, a tato [územní] studie by měla být použita pro rozhodování v území.“  

S uvedeným názorem se nedokážete ztotožnit. Žádáte proto MMR o potvrzení nebo vyvrácení 

Vašich postupů při posuzování záměrů a vyjadřujete přesvědčení, že předchozí reakce MMR se 

týkala jednoho konkrétního případu, nikoliv obecných postupů v Praze.  

Upozorňujete též na problém pražských velkých rozvojových území, kde „by docházelo 

k situacím, kdy je pořizována [územní] studie…[která] je zapsána v evidenci územně plánovací 

činnosti pro účel změny územního plánu a podle této pořizované studie by se mělo přihlížet při 

posuzování záměru v území, což je vzhledem k ještě neschválení změny a rozporu s územním 

plánem zcela nemožné.“  

Na závěr vznášíte dotaz, zda mají být územní studie pořizované pro účel změny územního plánu 

vůbec zapisovány do evidence územně plánovací činnosti. 
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K Vašemu dotazu Vám Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto ústřední správní úřad ve věcech 

územního plánování podle § 11 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který dle § 11 odst. 2 

stavebního zákona zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního 

plánování, z obecného metodického hlediska sděluje:  

Dle § 25 stavebního zákona územní studie „slouží jako podklad k pořizování politiky územního 

rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“  

Ač to stavební zákon explicitně nezmiňuje, je zřejmé, že jednu územní studii obvykle nebude 

možné smysluplně využít pro všechny účely uvedené v § 25 stavebního zákona, ale pouze pro 

některé z nich. Např. většina územních studií nebude s ohledem na předmět a podrobnost jejich 

řešení relevantním podkladem pro aktualizace politiky územního rozvoje.  

Klíčovou otázkou je, zda zákon ponechává prostor pořizovateli, aby již při pořízení územní studie 

mohl omezit paletu účelů, pro něž bude územní studie využívána, nebo zda takové omezení 

využití územní studie pořizovatel nemůže předjímat a vyplyne až z aplikace využití územní studie 

v konkrétních případech. 

Gramatický výklad § 25 stavebního zákona neposkytuje pro řešení této otázky jasné vodítko, 

odpověď nicméně dovozujeme z řady níže uvedených skutečností. 

Z hlediska systematického výkladu lze poukázat na vztah ustanovení § 25 stavebního zákona 

k ustanovení § 30 odst. 2 a 5 stavebního zákona. 

Podle § 30 odst. 2 stavebního zákona „Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to 

uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní 

studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.“ 

Podle § 30 odst. 5 stavebního zákona „Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválili možnost 

jejího využití podle § 25 [stavebního zákona], návrh na vložení dat o této studii do evidence 

územně plánovací činnosti.“ 

Ze skutečnosti, že pořizovatel určuje účel územní studie a že schvaluje možnost jejího využití lze 

dovodit, že zákon dává pořizovateli určité (byť ne příliš jasně formulované) zmocnění omezit 

využití územní studie pouze pro některé z účelů uvedených v § 25 stavebního zákona. 

Z hlediska historické výkladové metody stojí za pozornost původní znění dnešního § 30 

stavebního zákona a k němu příslušející text důvodové zprávy. Před velkou novelou stavebního 

zákona zákonem č. 350/2012 Sb. znělo ustanovení dnešního § 30 odst. 5 (tehdejší § 30 odst. 4) 

stavebního zákona takto: „Pořizovatel územní studie podá poté, co schválil možnost jejího využití 

jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh 

na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.“ Důvodová zpráva ke 

stavebnímu zákonu k tomu uváděla:  

„Územní studie je nástrojem určeným k ověření požadavků na ochranu hodnot území, záměrů na 

změny v jeho využití, k navržení, prověření a posouzení variant řešení vybraných problémů 

a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Územní studie se neprojednává ani 

neschvaluje; příslušný orgán územního plánování pouze schvaluje možnost jejího využití jako 

podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. Pořizuje se 

v případech, kdy je to uloženo zásadami územního rozvoje, územním plánem nebo na základě 

rozhodnutí orgánů územního plánování. Zákon stanovuje proces a způsob pořízení územní 

studie. Po jejím zápisu do evidence územně plánovací činnosti je podkladem pro rozhodování 
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o území. Zákon upravuje podmínky úhrady nákladů na pořízení územní studie v případě, je-li 

pořizována na základě návrhu orgánu veřejné správy nebo na základě žádosti, kterou může podat 

každý.“ 

Pro úplnost dodáváme, že související ustanovení § 25 stavebního zákona nebylo dosud nikdy 

novelizováno, zůstalo tedy stejné od schválení stavebního zákona parlamentem do současnosti. 

Původně tedy zřejmě zákonodárce počítal s následující konstrukcí: Pořizovatel měl schválit 

možnost využití územní studie pro pořizování, z čehož by byla automaticky odvozena také 

kvalifikace této územní studie jako podkladu pro rozhodování. 

Novelou stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., účinnou od 1. 1. 2013, bylo již předmětné 

ustanovení upraveno do dnešní podoby, tedy: „Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil 

možnost jejího využití podle § 25 [stavebního zákona], návrh na vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti.“ 

Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. blíže neobjasňuje pohnutky zákonodárce, když 

k předmětnému změnovému bodu uvádí následující: „Novelou se sjednocuje ustanovení § 30 

odst. 4 a § 25 zákona. Územní studie nadále zůstává odborným podkladem, který je (na rozdíl 

od územně plánovacích dokumentací) právně nezávazný. Teprve při pořizování územně 

plánovací dokumentace nebo při územním řízení je řešení obsažené v územní studii 

projednáváno a v případě kladného výsledku projednání je v územně plánovací dokumentaci 

nebo v územním rozhodnutí zohledněno.“ Nicméně je zřejmé, že původní konstrukce byla touto 

novelou změněna. 

Metodický pokyn MMR „Zadání územní studie – Osnova zadání“ z roku 2015, aktualizovaný 

v březnu 2018, uvádí, že podle účelu a vztahu ke stávající územně plánovací dokumentaci je 

možno rozlišovat územní studie na územní studie sloužící jako podklad pro pořizování územně 

plánovací dokumentace nebo její změny a na územní studie, které mají sloužit jako podklad pro 

rozhodování v území. Metodický pokyn tím nezpochybňuje, že mohou též existovat územní 

studie, které jsou podkladem jak pro pořizování, tak pro rozhodování (tj. část územní studie se 

použije jako podklad pro pořizování, část jako podklad pro rozhodování). 

Určitým argumentem z hlediska historické výkladové metody je též fakt, že rozlišování územních 

studií pro rozhodování a pro pořizování je v pořizovatelské praxi poměrně rozšířeno, jak ostatně 

upozorňujete i Vy na příkladu hlavního města Prahy. 

Nelze nezmínit ani argument pro opačný výklad, kterým je již v dřívější odpovědi MMR citovaný 

rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 299/2016 – 59. Soud zde řešil případ, kdy územní 

studie určená pro rozhodování domněle nebyla použita při pořizování. Soud shledal tuto výtku 

jako nedůvodnou s vysvětlením, že územní studie byla při pořizování dostatečně zohledněna, 

nikoliv proto, že by tvrdil, že zohledněna být vůbec neměla. Je však nutno podotknout, že v tomto 

případě se jedná o jeden rozsudek v jedné konkrétní kauze; další podobné případy, kdy by soud 

řešil nezohlednění územní studie pro rozhodování při pořizování či naopak nejsou MMR známy. 

Případná existence ustálené rozhodovací praxe soudů by nepochybně byla mnohem 

závažnějším argumentem, nežli je tomu u jednotlivého případu.     

Z hlediska historické výkladové metody lze tedy doložit, že původní záměr zákonodárce byl, aby 

se od schválení použitelnosti územní studie pro pořizování odvíjela též její kvalifikace jakožto 

podkladu pro rozhodování, tato koncepce však byla novelou stavebního zákona zákonem 

č. 350/2012 Sb. opuštěna. 
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Z hlediska teleologického můžeme na podporu názoru, že pořizovatel má možnost schválit využití 

územní studie jako podkladu jen pro některé z činností uvedených v § 25 stavebního zákona, 

uvést, že opačný výklad by zbytečně způsoboval z pohledu veřejné správy i stavebníků 

nekomfortní situace, kdy pořizovatel by byl nucen používat územní studii i k jiným účelům, než 

k jakým byla původně pořízena. Zastáváme přitom názor, že v případě, kdy by nebylo možné na 

základě jiných metod výkladu (gramatické, systematické, historické) přesvědčivě rozhodnout 

o jednom nebo druhém výkladu, by měl přednost dostat výklad, který bude z hlediska funkčnosti 

lépe vyhovovat potřebám aplikační praxe. 

Shrnujeme, že po zevrubném zvážení všech okolností dospělo MMR k závěru, že pořizovatel 

není omezen pouze alternativami schválit možnost využití územní studie jako podkladu pro 

všechny činnosti uvedené v § 25 stavebního zákona, nebo možnost využití územní studie 

neschválit, ale může též schválit možnost využití územní studie pouze pro některý či některé 

z účelů uvedených v § 25 stavebního zákona. 

V každém případě musí být jasné, pro jaké účely podle § 25 stavebního zákona pořizovatel využití 

územní studie schválil.  

Územní studii, která nebyla schválena pořizovatelem, nelze použít pro účely uvedené v § 25 

stavebního zákona. Stejně tak územní studii, která byla schválena pořizovatelem pouze pro 

některé účely uvedené v § 25 stavebního zákona, lze použít pouze ty účely, pro které byla 

schválena. Tedy např. územní studii schválenou toliko jako podklad pro pořizování změn 

územního plánu nelze použít jako podklad pro rozhodování. 

Při tom není rozhodné, že v dané části řešení je studie v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací, nýbrž to, že pořizovatel územní studii jako podklad pro rozhodování neschválil.   

Pro úplnost dodáváme, že v územně plánovací praxi se vyskytují územní studie sloužící jako 

podklad pro rozhodování, územní studie sloužící jako podklad pro pořizování, i územní studie, 

jejichž použití pořizovatel nijak neomezil a slouží tedy (alespoň teoreticky) jako podklad ke všem 

činnostem uvedeným v § 25 stavebního zákona. Zejména u posledního jmenovaného případu 

nutně dochází k tomu, že pouze část řešení územní studie lze použít jako podklad pro 

rozhodování, neboť zbylá část jejího řešení není v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací. Části územní studie, které nejsou v souladu s politikou územního rozvoje 

a s územně plánovací dokumentací, nelze využít jako podklad pro rozhodování ani tehdy, pokud 

územní studie jako taková byla pořizovatelem schválena jako podklad pro rozhodování. 

Upozorňujeme též, že § 30 odst. 5 stavebního zákona jasně určuje, že je to pořizovatel, kdo 

schvaluje možnost využití územní studie. Ač to stavební zákon explicitně neuvádí, je evidentní, 

že pořizovatel musí napřed obdržet od projektanta hotovou územní studii, jejíž obsah splňuje to, 

co pořizovatel od územní studie očekával, teprve poté může schválit možnost jejího využití.1 

Nehotovou, rozpracovanou územní studii tedy nelze použít jako podklad ani při pořizování, ani 

při rozhodování.  

                                                      
1 Nutnost takového postupu vyplývá již ze základních zásad činnosti správních orgánů, uvedených v zákoně 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Zejména ze zásady uvedené v § 2 odst. 4: 
„Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem,“ a ze zásady uvedené v § 3: 
„Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky 
uvedenými v § 2.“ 
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Na Váš dotaz, zda by územní studie pořizované pro účel změny územního plánu měly být vůbec 

zapisovány do evidence územně plánovací činnosti, sdělujeme, že v případě, kdy pořizovatel 

schválil možnost využití územní studie – byť ne v plném rozsahu činností uvedených v § 25 

stavebního zákona, ale „pouze“ pro pořizování změny územního plánu –  má dle § 30 odst. 5 

stavebního zákona povinnost nechat vložit data o této územní studii do evidence územně 

plánovací činnosti. Na územní studii, o níž nejsou vložena data do evidence územně plánovací 

činnosti, popř. pokud jsou vložená data neúplná, zejména pokud chybí datum schválení možnosti 

využití, je proto nutno nahlížet tak, že pořizovatel její využití neschválil, a nelze ji tedy jako podklad 

pro pořizování ani pro rozhodování vůbec použít. To neznamená, že v praxi řešení pořizované 

změny územního plánu nesmí vykazovat žádnou podobnost s neschválenou územní studií, ale 

to, že na neschválenou územní studii a případný soulad či nesoulad s ní se nelze nijak odvolávat, 

odkazovat na ni např. při zadání změny územního plánu, argumentovat jejím řešením např. při 

vypořádání stanovisek, připomínek a námitek apod., neboť absence schválení územní studie činí 

její obsah pro územně plánovací činnost irelevantním. 

V neposlední řadě si dovolujeme nad rámec Vašich otázek připomenout, že stavební zákon také 

umožňuje pro potřeby zpodrobnění regulace z územního plánu a následného rozhodování 

v území vydat regulační plán, což je nástroj, který vykazuje oproti územní studii několik výhod, 

přičemž stěžejní výhodou je jeho závaznost. Podstatné je i to, že o pořízení a vydání regulačního 

plánu rozhoduje samospráva – jde tedy o nástroj takového druhu, po jakém Praha dlouhodobě 

volá. V Evropě jde o velmi oblíbený nástroj územního plánování, bohatou historickou tradici má 

i v českých zemích. V současné době z českých měst pořizuje v hojné míře regulační plány např. 

Olomouc. MMR v poslední době vydalo několik materiálů na podporu pořizování regulačních 

plánů, které jsou dostupné na webových stránkách MMR a Ústavu územního rozvoje.2 

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že případná nedorozumění, nepřesný výklad či 

pochybnosti založené obsahem našeho dopisu č. j. MMR-44669/2020-81 jsou touto naší 

odpovědí odstraněny. 

 

S pozdravem 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Roman Vodný, Ph.D. 

ředitel odboru územního plánování 

                                                      
2 Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí – ke stažení 
na https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-
uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/metodicky-pokyn-zadani-
regulacniho-planu-z-podnetu 
Informační brožura Regulační plán vydávaný obcí: Otázky a odpovědi – ke stažení na: 
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-
planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/regulacni-plan-vydavany-obci-–-
otazky-a-odpovedi  

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/metodicky-pokyn-zadani-regulacniho-planu-z-podnetu
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/metodicky-pokyn-zadani-regulacniho-planu-z-podnetu
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