PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
ČÁST PRVNÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§2
Základní pojmy
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování
staveb a jejich změn,
b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený
k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem,
c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý
celek s obytnými a hospodářskými budovami,
d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná
část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen
„intravilán“),
e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný
územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než
0,5 ha,
f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné
plochy,
g) plochou část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v
politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v
územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího
využití a její význam,
h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem,
rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě
hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského
významu,
i) koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo
opatření nestavební povahy,
j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách
územního rozvoje,
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest,
letišť a s nimi souvisejících zařízení;
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny
odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami,
stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační
vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné
komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva;
4. veřejné prostranství1), zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,
l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci,
m) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení
území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví,
vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci,
n) územně plánovací dokumentací
1. zásady územního rozvoje;
2. územní plán;
3. regulační plán.
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
a) pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen
"ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady,
územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního
rozvoje,
b) stavebním podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací
jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů2),
c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu,
terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího
stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel
stavby,
d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou,
která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední
vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění
staveb,
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami,
osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním
postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené
prováděcím právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby“), technické
požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem
omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která
slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
2)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2

(4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část
nebo změna dokončené stavby.
(5) Změnou dokončené stavby je
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s
dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za
stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
(6) Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti
jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným
inspektorem.
(7) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
(8) Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho
stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.
(9) Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby
souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní
svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní
nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
§3
(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se
podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související
práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například
skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť,
těžební práce na povrchu.
(2) Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska
či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech,
zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové
ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
(3) Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce nebo na
kterém se stavba odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek
nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný
pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
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(4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby
nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím podle okolností
stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba.

§4
(1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující
postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za
podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno
rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem
žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.
Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem
veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a
oprávněné zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů3).
(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto
zákona. Dotčené orgány vydávají
a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony
autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je
závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona.
Pro obsah stanoviska se použije § 149 odst. 2 správního řádu obdobně.
(3) Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou variantu
samostatně.
(4) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem.
Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci
uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny
dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné
stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací
dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo
stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
3)
4)

5)

§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, 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. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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 pozdějších předpisů,
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb.
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(5) V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům
dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto ve vydaném regulačním plánu v územně
plánovací dokumentaci, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební uzávěře
anebo v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě
nově zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 4.
(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném stanovisku podmínky, a
stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné
povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona,
mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování.
(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné
kontrolovat jejich dodržování; stavebnímu úřadu poskytují součinnost potřebnou ke kontrole
těchto podmínek.
(7) Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy,
vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na
ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo koordinované
závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných
zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu o společném řízení6) se použijí přiměřeně.
(8) Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo
protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány
podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se
podle správního řádu.

§6
Orgány obce
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen
"úřad územního plánování") v přenesené působnosti
a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním
obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,
pokud nevydává územní rozhodnutí,
e) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad,
f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o
změnách v území,
gf) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
hg) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24, vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) f), g) a
pořizuje územní studii; na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto působnost pro obec ve
stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.
6)

§ 140 zákona č. 500/2004 Sb.
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(3) Stavební úřad
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3) Obecní úřad, který je stavebním úřadem
a) vydává rozhodnutí a provádí jiná opatření podle části třetí hlavy III dílu 4 a 5, není-li
dále stanoveno jinak,
b) vydává rozhodnutí, provádí jiná opatření a vykonává další činnosti podle části čtvrté,
c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace
pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
(5) Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
d) vydává regulační plán,
e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
a) vydává vymezení zastavěného území,
b) schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 anebo
uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně
plánovací činnosti (§ 24 odst. 1),
c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k
územnímu plánu sousední obce,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
§7
Orgány kraje
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti
a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro
plochy a koridory nadmístního významu,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v
nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s
rozšířenou působností,
c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních
obvodech několika obcí s rozšířenou působností,
d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,
e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech,
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f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod,
g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Zastupitelstvo kraje
a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad
územního rozvoje,
c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje,
d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3) Rada kraje
a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje,
b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření o
stavební uzávěře.
§8
Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
(1) Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města
Prahy , vykonává působnost krajského úřadu ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro vymezenou
část území hlavního města Prahy úřad městské části, vykonává působnost krajského úřadu
Magistrát hlavního města Prahy.
7)

(2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy může v odůvodněných případech rozhodnout
o souběžném pořízení územního plánu nebo jeho změny a aktualizace zásad územního
rozvoje, která je územním plánem nebo jeho změnou vyvolána. Územní plán nebo jeho změna
nemusí být v tomto případě v souladu s částmi zásad územního rozvoje, které jsou měněny
souběžně pořizovanou aktualizací zásad územního rozvoje. Vydání aktualizace zásad
územního rozvoje je podmínkou pro vydání územního plánu nebo jeho změny, která
aktualizaci zásad územního rozvoje vyvolala.
§ 13
Obecné stavební úřady
(1) Obecným stavebním úřadem je
a)
b)
c)
d)
e)
8)
9)
10)

59)

ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
krajský úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou působností8),
pověřený obecní úřad8),
městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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 předpisů.
§ 30 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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(2) Ministerstvo vykonává působnost stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí u
staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb
náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u staveb zařízení pro přenos
elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, pokud je územní řízení vedeno pro celou stavbu elektrického
vedení nebo plynovodu, a dále u staveb zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o
celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více10).
(3) Kraj může na žádost obce po projednání s ministerstvem nařízením určit obecní úřad
obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod.
Obecným stavebním úřadem může být určen jen obecní úřad, který bude s ohledem na rozsah a
složitost výstavby v uvažovaném správním obvodu způsobilý vykonávat správní agendu v souladu s
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Obecný stavební úřad lze určit nařízením kraje ke
dni 1. ledna.
(4) Kraj může po projednání s ministerstvem nařízením odejmout působnost stavebního
úřadu obecnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. e) nebo určenému podle odstavce 3, pokud
nebude splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti. Zároveň určí, který stavební úřad bude
vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.
(52) Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci 1 písm.
b) až e) a v odstavci 3 jako působnost přenesenou.
(63) Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo
více stavebních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad.
Ten může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož
správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
(74) Kraj je povinen ohlásit změny územní působnosti stavebních úřadů správci základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí59).
(85) K vedení řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124 části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle § 122,
123, 124 a 134.
(6) Správní obvody obecných stavebních úřadů stanoví prováděcí právní předpis.
§ 15
Speciální stavební úřady
(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování,
vykonávají u
a)
b)
c)
d)

staveb leteckých,
staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
vodních děl
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orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále
jen "speciální stavební úřady").
(2) Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpisy
pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem
obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho
podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní
souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry
územního plánování závazné stanovisko podle § 96b.
(3) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1, nebo o
stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního
stavebního úřadu.
§ 16
Vojenské a jiné stavební úřady
(1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady.
(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování,
vykonávají podle tohoto zákona dále
a) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů,
které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem
obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou,
b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části
sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených
Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a
Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro
účely bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního
úřadu,
c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních
jednotek,
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu
a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb
souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb
náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, u staveb ropovodů a
produktovodů a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu,
zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 100 MW a více10).
(3) Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské úřady,
jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst
pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a staveb vodních děl.
(4) Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených
prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud se nemění
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výškové uspořádání prostoru. U ostatních staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
(5) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 2 nebo 3,
platí stanovisko příslušného ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba týká.

§ 17
Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
(1) Nadřízený stavební úřad si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u
jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími
účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v
jejich okolí. Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v části čtvrté hlavě I dílu 1,
vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124.
(2) Vyhradí-li si krajský úřad podle odstavce 1 pravomoc k vydání územního rozhodnutí v
případě záměru posuzovaného z hlediska vlivu na životní prostředí podle zvláštních právních
předpisů6611), vykonává rovněž pravomoc podle části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle § 120, 122, 123 a
124 tohoto zákona.
(3) Ministerstvo si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního
rozhodnutí u staveb přesahujících hranice kraje, u staveb s mimořádnými negativními vlivy
na životní prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedních států.
§ 18
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
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.
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití zastavěného území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a
jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb
přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně
plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
§ 19
Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a
veřejných prostranství,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího
území,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, pro
kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území,
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
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m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto
posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také
vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu,
včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast předmět ochrany a
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
________________
12)

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20
Zveřejňování písemností
(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit se
s návrhy zadání, územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky.
(2) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
§ 22
Veřejné projednání
(1) Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace nařizuje pořizovatel.
Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel více veřejných
projednání na jím určených místech. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den
konání posledního veřejného projednání.
(2) O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam.
(3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí
být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o
průběhu veřejného projednání. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným
projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí.
(3) Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně.
(4) Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s fyzickou osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě14) (dále jen
„projektant“) výklad územně plánovací dokumentace.

14)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 27
Pořizování územně analytických podkladů
(1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v
podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad
pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro
pořizování zásad územního rozvoje, popřípadě pro další územně plánovací činnost kraje.
Ministerstvo pořizuje územně analytické podklady v rozsahu nezbytném pro plnění svých
úkolů, přitom vychází z územně analytických podkladů krajů. Při pořizování územně
analytických podkladů ministerstvem se postup podle odstavců 2 až 4 a § 28 a 29 nepoužije.
(2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území
a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech,
povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu
útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále
informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o
jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen
„údaje o území“). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická
mapa.
(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba
a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) především v digitální
formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost,
úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému
Jednotné trigonometrické sítě katastrální18). Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro
územně plánovací činnost Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné
správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace
a územní studie.
(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém
vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v
měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené
a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu
dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(54) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli
úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše
nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.

§ 28
Aktualizace územně analytických podkladů
18)
18)

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na
celém území státu a zásady jejich používání.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
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(1) Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o
území a průzkumu území a každé 2 roky nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci.
(2) Nejpozději 18 do 42 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich
poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o
aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi
poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této
lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.
(3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že
poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je
povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace
a na aktualizaci územně analytických podkladů.
§ 30
Územní studie
(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů,
případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat
využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
(2) 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.
(3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo
částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.
(4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území
realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady.
(45) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25,
návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
(6) Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do
evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti
dalšího využití územní studie zajistí o této skutečnosti vložení dat do evidence, jinak
ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z
evidence vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, vypustí
údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v případě, že její obsah je
v rozporu s právními předpisy.
§ 32
Obsah politiky územního rozvoje
(1) Politika územního rozvoje
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a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy,
c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a
republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje,
d) schematicky vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje,
e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich
posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum,
preference a rizika,
f) stanoví úkoly podle § 31.
(2) Součástí politiky územního rozvoje je i K návrhu politiky územního rozvoje
ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na
životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy politiky územního
rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle politiky územního rozvoje.
§ 33
Návrh politiky územního rozvoje
(1) Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy,
jinými ústředními správními úřady a kraji. Ministerstvo životního prostředí stanoví své požadavky
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(2) Návrh politiky územního rozvoje pořizuje ministerstvo zejména na základě
a) územně plánovacích podkladů,
b) dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje19),
c) podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových
souvislostech vliv na využívání území státu, například politik, strategií, koncepcí, plánů,
programů, generelů,
d) zprávy o stavu životního prostředí20),
e) mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji.
(3) Ministerstvo zašle návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které
mohou uplatnit svá stanoviska do 9060 dnů po obdržení návrhu politiky územního rozvoje. Ke
stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky územního
rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a dobu konání
veřejného projednání nejméně 30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek
obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 6030 dnů ode dne veřejného projednání. Připomínky se
19)
20)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 odst. 1 až
3 se použijí přiměřeně.
(5) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh politiky
územního rozvoje a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh politiky územního rozvoje
spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může
být uplatňováním politiky územního rozvoje přímo významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace.
Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.
(6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací podle
odstavců 3 až 5 Ministerstvu 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. Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto
podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu
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 politiku územního rozvoje schválit i bez jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
politika územního rozvoje má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět ochrany
nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí
ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(8) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření sousedních států a výsledky
konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje. Tento upravený návrh projedná se zástupci
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů.
§ 34
Schválení politiky územního rozvoje
(1) Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě návrh politiky
územního rozvoje upravený na základě jeho projednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních
správních úřadů a krajů. Spolu s návrhem politiky územního rozvoje se předkládá
a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení stanovisek
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek obcí a veřejnosti,
případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich
zapracování,
b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí11) se
sdělením, jak bylo zohledněno,
a) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením
důvodů výběru přijaté varianty řešení.
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(2) Politiku územního rozvoje ministerstvo zveřejní na své úřední desce; patnáctým
dnem po dni zveřejnění, není-li stanovena delší lhůta, nabývá politika územního rozvoje
účinnosti.
§ 35
Aktualizace politiky územního rozvoje
(1) Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady
a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje, která má náležitosti stanovené
v odstavci 2. První zprávu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvního schválení politiky územního
rozvoje vládou.
(2) Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména
a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly zjištěny
nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich eliminaci,
minimalizaci nebo kompenzaci,
c) posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů a dokumentů veřejné
správy s celostátním zaměřením, například politik, strategií, koncepcí, plánů, programů,
generelů, na uplatňování politiky územního rozvoje,
d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a
důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje,
e) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle přílohy č. 8
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, zda má být aktualizace politiky
územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí,
g) návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí, v činnosti
ministerstev a dalších ústředních správních úřadů.
(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy o
uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek obcí a
veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Připomínky se podávají
ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne o její
aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje; při tom se postupuje
obdobně podle ustanovení § 33 a 34. Vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území se
zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle §
35 odst. 2 písm. f).
(5) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky
územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez předložení zprávy o
uplatňování politiky územního rozvoje. Při této aktualizaci se použijí přiměřeně § 33 a 34.
(6) Aktualizace politiky územního rozvoje se projednává a schvaluje v rozsahu
měněných částí. Po jejím schválení ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění politiky
územního rozvoje po její poslední aktualizaci.
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(7) Aktualizaci politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního rozvoje po
její aktualizaci ministerstvo zveřejní na své úřední desce; patnáctým dnem po dni zveřejnění
aktualizace politiky územního rozvoje a úplného znění, není-li stanovena lhůta delší, nabývá
aktualizace účinnosti.
Návrh zásad územního rozvoje
§ 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.
(2) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního rozvoje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným
orgánům, ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě
30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit připomínky. K později
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(3) Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení každý
uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh zásad
územního rozvoje 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 přímo 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 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.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět
18

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí
ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(8) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje
z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, a to do 30 dnů od obdržení
podkladů podle odstavce 6 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné
zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(9) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě potvrzení
ministerstva o odstranění nedostatků.
§ 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.
(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na
základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k
její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování vázáno stanovisky
dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků projednání, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí upravení
návrhu.
(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.
Řízení o zásadách územního rozvoje
§ 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
21)

§ 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
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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.
(2) Dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné
technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti mohou podat námitky
proti návrhu zásad územního rozvoje. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze
uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a ministerstvo uplatní ve stejné
lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 37 odst. 2) změněny. Ve
stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení. K později uplatněným
námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti musí být na tuto skutečnost upozorněni.
(3) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům
a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud
dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy
souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje
v souladu s výsledky projednání.
(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. Stanoviska dotčených orgánů,
námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
(6) Je-li na základě projednání nutné část návrhu zásad územního rozvoje zcela přepracovat,
zahrne krajský úřad požadavky na přepracování do zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje za
uplynulé období. Část zásad územního rozvoje, která splňuje požadavky na vydání, je možné vydat
samostatně.
§ 40
(1) Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména
a)
b)
c)
d)

s politikou územního rozvoje,
s cíli a úkoly územního plánování,
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(2) Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze
správního řádu zejména
a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,
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b) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
c) stanovisko podle § 37 odst. 6,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 7 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
(3) Dojde-li však pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh zásad územního rozvoje
v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 1, předloží návrh na jeho zamítnutí.
(4) Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území upraví prováděcí
právní předpis.
§ 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. 1 zákona 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.
(2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné připomínky. K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení
zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední
aktualizace.
(4) Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování
se v měněných částech postupuje obdobně podle ustanovení § 36 až 41 s výjimkou vyhodnocení
vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, které se zpracovává jen
pokud Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle odstavce 1 uvedlo, že má být tato
aktualizace posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad zajistí vyhotovení
úplného znění zásad územního rozvoje po vydání poslední aktualizace a toto vyhotovení po
nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti
(5) Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh zásad
územního rozvoje.
(6) Dojde-li ke zrušení části zásad územního rozvoje nebo nelze-li podle nich rozhodovat na
základě § 41 odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci zásad
územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury [§ 2 odst. 1
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písm. k)], zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím
obsahu. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Při
aktualizaci se postupuje obdobně podle § 36, § 37 odst. 2 až 9 a § 38 až 41. K návrhu aktualizace
zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Při
aktualizaci se postupuje obdobně podle § 36, § 37 odst. 2 až 9, § 38 až 41 a § 42c; to neplatí při
aktualizaci nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně podle §
42a až 42c. K návrhu aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Dojde-li ke zrušení celých zásad
územního rozvoje nebo jejich části, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl
zrušením zpochybněn.
(7) Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její
zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úhradou nákladů podle § 45
odst. 2uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. Pokud je pořízení aktualizace zásad
územního rozvoje vyvoláno schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, hradí takto
vyvolané náklady na aktualizaci zásad územního rozvoje a náklady na změny územních plánů
Ministerstvo financí na žádost kraje uhradí takto vyvolané náklady uvedené v § 42a odst. 2
písm. f) ten, v jehož prospěch nebo na jehož návrh byl záměr vymezen, s výjimkou případů,
kdy příslušná část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně
ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje.
(8) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví prováděcí
právní předpis.
(9) Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení
aktualizace se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje
§ 42a
(1) Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje se použije při
pořizování aktualizace nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup navazuje na
zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, nebo na rozhodnutí
zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu, v
druhém případě se zpráva o uplatňování nepořizuje.
(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
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je
oprávněn podat návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje,
b) důvody pro pořízení aktualizace zásad územního rozvoje,
c) návrh obsahu aktualizace zásad územního rozvoje,
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 oblast 11) či
nikoliv,
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e)

f)

stanovisko Ministerstva životního prostředí k navrhovanému obsahu aktualizace zásad
územního rozvoje, ve kterém i s přihlédnutím k stanovisku orgánu ochrany přírody podle
písm. 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,
návrh úhrady nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění zásad
územního rozvoje po jejich aktualizaci, náklady podle § 45 odst. 2, náklady na zpracování
změn regulačních plánů touto aktualizací vyvolaných a vyhotovení úplného znění
regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7.

(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.
(4) Návrh na pořízení aktualizace se podává u příslušného krajského úřadu, který
návrh posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve
navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky
požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, krajský úřad návrh odmítne a sdělí tuto
skutečnost navrhovateli a informuje o ní zastupitelstvo kraje. Splňuje-li návrh všechny
stanovené náležitosti, krajský úřad jej se svým stanoviskem bezodkladně předloží
k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
(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. Pokud z těchto stanovisek vyplynul
požadavek na zpracování variant řešení, nelze aktualizaci pořizovat zkráceným postupem; za
variantu řešení se pro účely tohoto zákona nepovažuje současný stav.
(6) Zastupitelstvo kraje může podmínit pořízení aktualizace zásad územního rozvoje
na návrh úhradou nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem.
§ 42b
(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení, nebo na základě zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, ve kterých zastupitelstvo výslovně
uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem, krajský úřad zajistí zpracování
návrhu aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.
Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
krajský úřad doručí ministerstvu.
(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 věty 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.
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(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.
(5) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu aktualizace zásad
územního rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje. Pokud nezašle
stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací, je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez
jeho stanoviska. V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na
nedostatky z uvedených hledisek, lze v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje
pokračovat až na základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
(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.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že návrh aktualizace zásad územního rozvoje má významný negativní vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně
podle § 37 odst. 7.
(8) Při pořizování a vydání aktualizace zásad územního rozvoje se dále postupuje
obdobně podle § 39 odst. 4 až 6, § 40 a 41. Krajský úřad zajistí vyhotovení úplného znění
zásad územního rozvoje po poslední aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti
aktualizace opatří záznamem o účinnosti.
§ 42c
Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje
Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci
kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a
úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.
§ 43
(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně
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prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Pro územní rezervy se použije § 36 odst. 1 obdobně. Záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících
hranice obce nevyloučí.
(2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v
území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným
záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a
prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“), zpracováním územní studie
nebo vydáním regulačního plánu. V případě podmínění rozhodování územní studií jsou součástí
územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 45); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká.
V případě podmínění rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání
regulačního plánu a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka
vydání regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka
vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání
úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu; do uvedené lhůty se nezapočítává doba,
po kterou žadatel zajišťoval úpravu návrhu regulačního plánu podle výsledků projednání.
(3) Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo
obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen
územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v
rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.
(4) Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města
Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Na pořizování územního plánu vojenského
újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57. Územní plán může být
pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Územní plán se vydává
formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
(5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce,
pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z
veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v
rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města Prahy je závazný též pro územní
plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města Prahy.
(6) Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 45
Úhrada nákladů na pořízení územního plánu
(1) Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nebo jeho změny projektantem, na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a na vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně hradí obec, která
rozhodla o pořízení.
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(2) Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich
aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace
zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní
potřeby dotčené obce.
(3) Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné
mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního plánování, pokud se
obce nedohodnou jinak.
(4) Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele,
může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady uvedených v § 55a odst. 2
písm. f) navrhovatelem.
§ 46
Návrh na pořízení územního plánu
(1) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán
pořizuje, a obsahuje
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v
§ 55a odst. 2 písm. f).
(2) Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho
soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě
odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě,
pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci
zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.
(3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým
stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního
plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního
plánování.
Návrh územního plánu
§ 50
(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Náležitosti obsahu
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví prováděcí právní
předpis.
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(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15 dnů předem
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován,
újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím; krajskému úřadu zároveň
předá návrh územního plánu pro posouzení podle odstavců 5 až 7 spolu s vyhodnocením jeho vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve
lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
(4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn
významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí zašle návrh územního plánu a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území příslušným orgánům
sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu přímo významně ovlivněno,
a nabídne mu konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace projeví zájem, pořizovatel se
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí konzultací účastní; k účasti přizve Ministerstvo
životního prostředí a krajský úřad.
(5) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4 příslušnému
úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Příslušný úřad stanovisko
uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí
pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska
prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty
druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě
pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky, případná vyjádření
sousedních států a výsledky konzultací podle odstavce 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.
(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět ochrany nebo
celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení
vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(7) Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.
(8) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení krajského úřadu
o odstranění nedostatků.
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Řízení o územním plánu
§ 52
(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou
vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.
K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován,
dotčené orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to
nejméně 30 dnů předem.
(2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům
náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.
(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
(4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
§ 54
Vydání územního plánu
(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s
jeho odůvodněním.
(2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
(3) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu
nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a
novému projednání nebo jej zamítne.
(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést územní
plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí
územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.
(5) Krajský úřad opatřením obecné povahy zruší část územního plánu, která v
nezastavěném území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje
nebo záměru, pro který je vymezen koridor v zásadách územního rozvoje. Obec je povinna
bez zbytečného odkladu pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán respektující
umístění záměru, který vyvolal zrušení části územního plánu; do té doby se při rozhodování o
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změnách v území postupuje podle zásad územního rozvoje, § 18 odst. 5 se použije přiměřeně.
Změnu územního plánu je v tomto případě povinen uhradit ten, jehož výhradní potřebou bylo
zrušení části územního plánu vyvoláno.
(56) Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně
plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního
rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně
plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
(67) Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.
§ 55
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
(1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a
poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém
období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její schválení se
použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu
součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.
(2) Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování
územního plánu, postupem podle § 55a a 55b, nebo postupem podle odstavce 3, postupuje se dále
v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47.
(3) Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě §
54 odst. 4 a 5 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho
změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu
se v tomto případě nezpracovávají. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle § 43 až
45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje
nezpracovává. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se při
uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje nezpracovává, v
ostatních případech si pořizovatel k návrhu obsahu změny vyžádá stanoviska podle § 55a
odst. 2 písm. d) a e); bez zohlednění těchto stanovisek nelze o pořízení změny územního plánu
rozhodnout. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až
8 a § 51 až 54; to neplatí při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení, při
které se postupuje obdobně podle § 55a odst. 5 a § 55b. Dojde-li ke zrušení celého územního
plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením
zpochybněn.
(4) Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch.
(5) Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po
vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti.
(6) Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
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(67)Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví
prováděcí právní předpis.
Zkrácený postup pořizování změny územního plánu
§ 55a
(1) Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije při pořizování
změny nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup navazuje na zprávu o
uplatňování územního plánu v uplynulém období, nebo na rozhodnutí zastupitelstva obce o
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu; v druhém případě se zpráva o uplatňování
ani zadání změny územního plánu nepořizují.
(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu
z vlastního podnětu nebo na návrh. Návrh na pořízení změny územního plánu mohou podat
orgány a osoby uvedené v § 44 písm. b) až e). Návrh obsahuje
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je
oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
b) důvody pro pořízení změny územního plánu,
c) návrh obsahu změny územního plánu,
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny
k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast11),
e) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím k stanovisku orgánu ochrany přírody podle
písm. d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí,
případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí,
f) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu
po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných
a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle
§ 71 odst. 7.
(3) Je-li změna územního plánu pořizována z vlastního podnětu, zajistí stanoviska
podle odstavce 2 písm. d) a e) pořizovatel, s výjimkou pořizování změny na základě zprávy o
uplatňování územního plánu v uplynulém období; bez zohlednění stanovisek podle odstavce 2
písm. d) nebo e) nelze o pořízení změny územního plánu rozhodnout.
(4) Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se
změna územního plánu pořizuje. Při posouzení návrhu se postupuje obdobně podle § 46 odst.
2 a 3.
(5) V případě, že ze stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba
posouzení vlivů na životní prostředí, pořizovatel doplní návrh obsahu změny o požadavek na
posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pokud z těchto stanovisek vyplynul požadavek na
zpracování variant řešení, nelze změnu územního plánu pořizovat zkráceným postupem; za
variantu řešení se pro účely tohoto zákona nepovažuje současný stav.
(6) Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou
nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem.
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§ 55b
(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, nebo
na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ve kterých
zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem, pořizovatel
zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud se zpracovává. Návrh změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává, pořizovatel doručí krajskému úřadu a obci, pro kterou je
změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání.
(2) Pro veřejné projednání návrhu změny územního plánu se použije obdobně § 52
odst. 1 a 2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle
katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů
ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení
vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, dotčené
osoby oprávněné k uplatnění námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Pro
uplatňování stanovisek, námitek a připomínek se použije obdobně § 52 odst. 4.
(3) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí
zjištěn významný negativní vliv na území sousedního státu, postupuje se podle § 50 odst. 4.
(4) Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny
územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou změny územního plánu pro území
hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud
neuplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu změny územního plánu, stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho
stanoviska. V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky
z uvedených hledisek, lze v řízení o změně územního plánu pokračovat až na základě
potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
(5) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 55a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula
potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pořizovatel zašle krajskému
úřadu jako příslušnému úřadu stanoviska, námitky, připomínky a výsledky konzultací
uplatněné k návrhu změny územního plánu 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. Krajský úřad uplatní stanovisko do 30
dnů od obdržení uvedených podkladů. Pokud krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené
lhůtě, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě
pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky a případná vyjádření
sousedních států k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že návrh změny územního plánu má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně podle § 50
odst. 6.
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(7) Při pořizování a vydání změny územního plánu se dále postupuje obdobně podle §
53, 54 a § 55 odst. 4 a 5.
§ 55c
Nabytí účinnosti změny územního plánu
Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí
veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna
účinnosti.
Regulační plán
§ 61
(1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro
umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření
příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Pokud regulační plán vymezuje územní
rezervu, použije se pro ni ustanovení § 36 odst. 1 obdobně.
(2) Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem je
závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradit
územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí
nahrazuje. Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá
posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.
(3) Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 63
Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu
(1) Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem, na mapové
podklady a v případě změny regulačního plánu též náklady uvedené v § 72 odst. 2 písm. d)
hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno
výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení
částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem a na
mapové podklady, v případě změny regulačního plánu úhradou nákladů uvedených v § 72
odst. 2 písm. d).
(2) Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, mapové
podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.
(3) Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.
§ 65
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(1) Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování návrhu
regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury.
(2) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a dotčeným
obcím místo a dobu konání společného jednání o návrhu regulačního plánu, a to nejméně 15 dnů
předem. Současně tyto orgány vyzve k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu do 30 dnů
ode dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Obdržená stanoviska
pořizovatel zašle příslušnému úřadu.
(3) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne
doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu. K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Pokud návrh regulačního plánu obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na
základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledku řešení rozporů zastupitelstvu ke
schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její
úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zadání regulačního plánu, jsou
jeho změnou. Zastupitelstvo je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo
výsledkem řešení rozporů.
(45) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu.
§ 68
Posouzení regulačního plánu pořizovatelem
(1) Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu regulačního plánu z
podnětu v souladu s výsledky projednání; úpravu regulačního plánu na žádost zajišťuje na základě
předání výsledků projednání žadatel.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu,
projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se
postupuje obdobně podle § 67.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh regulačního plánu přepracovat, postupuje se
obdobně podle § 65 odst. 2 až 45, § 67 a přiměřeně podle § 66.
(4) Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(5) Součástí odůvodnění regulačního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního
řádu zejména
a) výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4,
b) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
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§ 71
Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu
(1)
Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní
rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen
a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.
(2) Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky
ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle
však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního
plánu v době jeho platnosti. Regulační plán však nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
vzniklo-li na základě ohlášení stavebního záměru podaného v době platnosti právo stavbu
provést, nebo
b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, anebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
(3) Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva.
Při změně regulačního plánu, pokud není změna pořizována podle § 72 až 74, se postupuje
přiměřeně podle ustanovení § 61 až 65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69. Při zrušení
regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle § 61, 67 a 69, ustanovení o zadání a o posuzování
vlivů se přitom nepoužijí.
(4) Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně vydanou územně
plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou územního rozvoje anebo následně
vydaným územním plánem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou
v rozporu s touto územně plánovací dokumentací nebo politikou územního rozvoje. Při této změně
regulačního plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
(5) Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán z podnětu s následně vydanými
zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje. Do té doby nelze postupovat podle částí
regulačního plánu, které jsou v rozporu s těmito zásadami nebo politikou územního rozvoje. Při této
změně regulačního plánu postupuje kraj jako při změně z vlastního podnětu.
(6) Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně,
pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Regulační plán pořízený na žádost
pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke
kterému se regulační plán vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Regulační plán
pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva pouze na žádost
toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající. Bez takové žádosti lze regulační plán
pořízený na žádost změnit nebo zrušit z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5, a to jen
v záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření. Při
změně nebo zrušení regulačního plánu pořízeného na žádost se postupuje podle odstavce 3.
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(7) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5 ke změně regulačního plánu
pořízeného na žádost a prokáže-li ten, komu přísluší vykonávat práva z regulačního plánu
vyplývající, že mu tím vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě obdobně podle § 102.
(8) Dojde-li ke zrušení části regulačního plánu či změně nebo zrušení rozhodnutí
o námitkách, je obec nebo kraj příslušný k vydání tohoto regulačního plánu povinen bez zbytečného
odkladu zajistit pořízení a vydání jeho změny nebo rozhodnout o jeho zrušení. Při této změně se
postupuje přiměřeně podle § 61 a § 64 odst. 2 až 6 a obdobně podle § 65 a § 67 až 69; to neplatí
při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně
podle § 73, při zrušení se postupuje podle odstavce 3. Dojde-li ke zrušení celého regulačního plánu
regulačního plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl
zrušením zpochybněn, pokud příslušné zastupitelstvo u regulačního plánu pořizovaného z podnětu
nerozhodne, že regulační plán nebude pořizován.
(9) Pořizovatel zajistí pro obec vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho
změně a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti.
Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu
§ 72
(1) Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu se použije při pořizování
změny nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup pořizování změny
regulačního plánu se nepoužije při změně regulačního plánu, který nahradil územní
rozhodnutí pro záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
(2) Zastupitelstvo rozhodne o pořízení změny regulačního plánu a jejím obsahu
z vlastního podnětu nebo na návrh, zadání změny regulačního plánu se v tomto případě
nepořizuje. Návrh na pořízení změny regulačního plánu z podnětu mohou podat orgány a
osoby uvedené v § 44 písm. b) až e). Návrh obsahuje
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je
oprávněn podat návrh na pořízení změny regulačního plánu,
b) důvody pro pořízení změny regulačního plánu,
c) návrh obsahu změny regulačního plánu,
d) návrh úhrady nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného
znění regulačního plánu po jeho změně, v případě změny regulačního plánu vydávaného
zastupitelstvem kraje též náklady na zpracování změn územních plánů a regulačních
plánů vydávaných obcemi vyvolaných navrhovanou změnou včetně úplného znění
územních plánů a regulačních plánů po jejich změně.
(3) Návrh na pořízení změny regulačního plánu se podává u obce, pro jejíž území se
změna regulačního plánu pořizuje, nebo u kraje, pokud byl regulační plán vydán
zastupitelstvem kraje. Při posouzení návrhu postupuje pořizovatel obdobně podle § 46 odst. 2
a 3.
(4) Zastupitelstvo může podmínit pořízení změny regulačního plánu úhradou nákladů
uvedených v odstavci 2 písm. d) navrhovatelem.
§ 73
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(1) Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny regulačního
plánu a jejím obsahu, ve kterém zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována
zkráceným způsobem, zajistí zpracování návrhu změny regulačního plánu a po jeho převzetí
jej doručí obci, pro jejíž území je změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem veřejného
projednání.
(2) Návrh změny regulačního plánu a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu se koná nejdříve 15 dnů
ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro jejíž území
je regulační plán pořizován, a dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem.
(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit
připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle
katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve stejné
lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží, dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny.
(4) Při pořizování a vydání změny regulačního plánu se dále postupuje obdobně podle
§ 67 odst. 3 a 4, § 68, 69 a § 71 odst. 9.
§ 74
Při pořizování a vydání změny regulačního plánu na žádost se postupuje podle § 72 a
73 za předpokladu, že návrh na pořízení podal ten, komu přísluší vykonávat práva z
regulačního plánu vyplývající. Z vlastního podnětu příslušného zastupitelstva lze změnu
regulačního plánu vydaného na žádost pořídit a vydat, jedná-li se o změnu z důvodů
uvedených v § 71 odst. 4 a 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb
nebo veřejně prospěšných opatření; přitom se použije obdobně § 71 odst. 7.
§ 75
Nabytí účinnosti změny regulačního plánu
Změnu regulačního plánu a úplné znění regulačního plánu po této změně příslušná obec nebo
kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění
nabývá změna účinnosti.

§ 78
(1) Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96
nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a.
(2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán.
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(3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a. jsou-li
podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán.
(3) Územní rozhodnutí o umístění stavby se nevydává, pokud se vydává společné
povolení.
(4) Stavební úřad může podle § 96a spojit
se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru.

vydání

územního

souhlasu

(5) Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a) a současně
je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní
smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.
(6) Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v §
104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle
zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení
nebude vyžadovat ohlášení.
§ 78a
Veřejnoprávní smlouva
(1) Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o
změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí.
Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno je vyžadováno
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
(2) Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje kromě
označení smluvních stran náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů a podmínek
vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavky § 90.
Žadatel v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky územního řízení. K
návrhu připojí dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně
situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů. Žadatel k návrhu připojí doklad prokazující jeho vlastnické právo k pozemku
nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám anebo souhlas podle § 86 odst. 3. Žadatel k návrhu
připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a.
(3) Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z
hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o
podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě
posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody
odmítnutí.
(4) Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu
spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, a grafickou přílohu, kterou tvoří
celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, k
vyznačení účinnosti.
(5) Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení
účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů. Veřejnoprávní smlouvu s vyznačením účinnosti doručí
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místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15
nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby a dotčeným orgánům.
(6) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, není-li
dohodnuta doba delší, nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době její účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.
(7) Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně.
Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V
případě, že osoba, která by byla účastníkem územního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením
účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 93
odst. 3; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za
žádost podle § 93 odst. 3.
(8) Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení
žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li
realizace záměru již zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního
úřadu a žadatele za podmínek § 94 odst. 1, postupem podle odstavců 1 až 4. Veřejnoprávní smlouvu
lze z moci úřední změnit nebo zrušit samostatným výrokem v rozhodnutí o umístění veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
(9) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle
správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní
smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15
měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(10) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 79
Rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou
stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná
pásma pozemních komunikací,
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b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k
plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací
sítě,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních
komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se
nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních
pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické
stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní
komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud
podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo
stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je
umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z
celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice
pozemku,
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v
zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
a jeho související technické zařízení,
q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury59)infrastruktury69), pokud se nemění její trasa a
nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.,
t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov,
jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

32)
69)

Zákon č. 20/1887 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Například 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 předpisů, zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2 písm.
a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v
památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32).
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů, pro které
je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
(5) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních
úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické
infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
(6) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a
udržovací práce.
§ 80
Rozhodnutí o změně využití území
(1) Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky
jeho využití.
(2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují
terénní úpravy podle § 3 odst. 1,
stanovení dobývacího prostoru,
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,
hřbitovy,
změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy
vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými
pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

(3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují
terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají
společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím1), pokud
nedochází k nakládání s odpady,
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění
životního prostředí,
změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2,
terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se
podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,
úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku
rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není
v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat
dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně nalézají
archeologické nálezy.
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(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů, pro které
je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a na
záměry ve zvláště chráněných územích12).
§ 81
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání
stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání
stavby, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí11) nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
§ 84
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
(1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo
zjednodušeného územního řízení.
(2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o
ochranném pásmu, příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než stavební
úřad, rozhodne tento orgán jen v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu podle § 96b.
§ 85
Účastníci územního řízení
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného
pásma podle zvláštního právního předpisu,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
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§ 86
Žádost o vydání územního rozhodnutí
(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě,
na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím
přímo dotčeno.
(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem; souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který
je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací
smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a
technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část. dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu,
situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u výrobku plnícího funkci
stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací
výrobce nebo dovozce nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu 39),
z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek
nebo stavbu vyvlastnit.
(43) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými
negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí
pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o
ochranném pásmu.
(54) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu
doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze žadateli. Dojde-li k zastavení
řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze
žadateli. Pokud dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována projektantem,
stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze žadateli. Pokud k
žádosti o vydání územního rozhodnutí není připojena dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad takovou žádost
neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli.
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(65) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(76) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně
rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis.
Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle zvláštních právních
předpisů60), které upravují nové využití území, pokud náležitosti takové dokumentace jsou
stanoveny zákonem.
______________________
39)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve
znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

§ 87
Zahájení územního řízení
(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní
jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se
doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li
stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky
a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení
územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům
jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního
řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci
řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).
(2) V případech záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné stanovisko k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání
žádosti veřejné ústní jednání. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán
územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro doručování oznámení o zahájení
územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního
jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání
rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do
doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního
řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní
jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků
60)

Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení
informace splnil.
(3) U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení a
další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. U záměrů nacházejících
se na území několika obcí, pokud se doručuje podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných
obecních úřadů. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(4) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených
žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode
dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2,
stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.
(5) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 88
Přerušení územního řízení
Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v
případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej
nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a
zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy, pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a
technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní
a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží
požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví.
§ 89
Závazná stanoviska, námitky a připomínky
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním
jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených
orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
(2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
(3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v odstavci 4, se nepřihlíží.
(4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
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účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
(5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení
poučení v oznámení o zahájení řízení.
(6) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a
rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických
nebo jiných věcných práv.
§ 90
Posuzování záměru žadatele
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
§ 90
Posuzování záměru žadatele
(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s
požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů.
(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §
96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze
provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
§ 92
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Územní rozhodnutí
(1) Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky pro
jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stanoví
podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména
pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby,
při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit
zpracování prováděcí dokumentace stavby dokumentace pro provádění stavby; tato
dokumentace musí být zpracována a předložena stavebnímu úřadu, který pro danou stavbu
vykonává působnost ve věcech stavebního řádu, před zahájením stavby vždy u stavebních
záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nejde-li o výrobek plnící funkci
stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví
tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb dočasných nebo v
rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo
ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst. 6 stanoví v
potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.
(2) Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90, nebo jestliže by
umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.
(3) Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst. 1 až 3. V případě doručování územního
rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(4) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná
část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní
moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li
o stavby podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
(5) Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 94
Změna a zrušení územního rozhodnutí
(1) Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně
plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to
tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního
rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. Platnost původního územního rozhodnutí
není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 93 odst. 3.
(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj
vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo
zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu. Z rozhodnutí o ochranném
pásmu může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost, povolit časově omezenou
výjimku za účelem uskutečnění jednorázové činnosti.
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(3) Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
(4) Při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí
ustanovení o územním řízení obdobně.
(5) Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již
nevydává; to neplatí, bylo-li zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo vydáno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
§ 94a
Společné územní a stavební řízení
(1) Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(dále jen „společné rozhodnutí“) a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen „společné řízení“). Společná dokumentace musí splňovat požadavky na
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení se přiměřeně použijí ustanovení o žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o
stavební povolení. Pokud povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení
vylučuje, rozhodne stavební úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení
přeruší do nabytí právní moci územního rozhodnutí.
(2) K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí stavební úřad nařídí ústní jednání,
a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí
nejméně 15 dnů předem. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků
společného řízení se použijí § 89 a 114 obdobně. Stavební úřad může upustit od ústního jednání,
jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
Oznámení o zahájení společného řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a
dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu.
(3) V případech záměrů, pro které bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní
jednání a postupuje podle § 87 odst. 2. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém
nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Pro uplatnění závazných
stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků společného řízení a připomínek veřejnosti se
použijí § 89 a 114 obdobně.
(4) Stavební úřad přezkoumá žádost podle § 90 a 111.
(5) Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok
o povolení stavby. Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění
stavby. Po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby postupuje stavební úřad podle § 92
odst. 4 a po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby podle § 115 odst. 3. Doba platnosti
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společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4. Pro prodloužení platnosti společného
rozhodnutí se použije § 115 odst. 4 obdobně.
(6) Úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručuje stavební úřad účastníkům
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků nebo není
nařízeno veřejné ústní jednání; v řízení s velkým počtem účastníků se úkony ve společném řízení a
společné rozhodnutí doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.
(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejích příloh, společné
dokumentace a obsahové náležitosti společného rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis.

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
§ 94a
(1)
Příslušným k vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je
obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c). Žádost o vydání územního rozhodnutí pro
stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí70), projedná stavební úřad v územním řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem, který vydá
závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„příslušný úřad“) v rámci územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí; závazné
stanovisko je podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
(2) V územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které je navazujícím
řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud v něm není stanoveno jinak.
__________________
70)

§ 11 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 94b
Účastníky územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí jsou osoby uvedené
v § 85.
§ 94c
(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje náležitosti a připojují se k ní
přílohy podle § 86, včetně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí, jejíž součástí je posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího
řízení; k žádosti o vydání územního rozhodnutí se připojuje také závěr zjišťovacího řízení,
byl-li vydán.
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(2) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se k žádosti o vydání rozhodnutí
připojuje ve třech vyhotoveních. Žádost a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se
připojuje také v elektronické podobě.
(3) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh včetně dokumentace stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 94d
(1)
Stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem zkoumá žádost a připojenou
dokumentaci; za tímto účelem do 5 dnů ode dne podání žádosti zašle žádost a dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu. Nemá-li žádost nebo dokumentace
předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti a řízení přeruší.
Usnesení o přerušení řízení se oznamuje pouze žadateli a příslušnému úřadu. Ustanovení § 88
o přerušení řízení se použije obdobně. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad
žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli.
(2)
Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne,
že stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí
žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření podle
zvláštního právního předpisu12).
(3)
Pokud k žádosti o vydání územního rozhodnutí není připojena dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo
pokud dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou
autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení
řízení se oznamuje pouze žadateli a příslušnému úřadu.
§ 94e
(1)
Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí a stanoví lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit připomínky ke
stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a dotčené orgány závazná
stanoviska, popřípadě vyjádření; tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení na úřední desce. Stavební úřad může k projednání stavebního záměru nařídit
veřejné ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Veřejné ústní jednání se
koná za účasti příslušného úřadu. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit připomínky ke
stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčené orgány závazná stanoviska,
popřípadě vyjádření k záměru nejpozději při veřejném ústním jednání. K připomínkám,
které překračují rozsah stanovený ve větě první nebo čtvrté, se nepřihlíží.
(2)
Oznámení o zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
stanovení lhůty podle odstavce 1 a o nařízení veřejného ústního jednání v řízení s velkým
počtem účastníků se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným
orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě;
oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 30
dnů předem. Ustanovení § 87 odst. 2 o informační povinnosti žadatele se použije obdobně;
informace o záměru musí být vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem do konce lhůty
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podle odstavce 1 nebo do konce veřejného ústního jednání. U záměrů nacházejících se na
území několika obcí se pro doručování použije § 87 odst. 3 obdobně.
(3)
obdobně.

K identifikaci účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se § 87 odst. 3 použije
§ 94f

(1)
Stavební úřad předá příslušnému úřadu do 5 dnů ode dne konání ústního
jednání, veřejného ústního jednání anebo uplynutí lhůty pro podání připomínek účastníků
řízení a veřejnosti výsledky projednání, zejména uplatněné připomínky a závazná stanoviska
nebo vyjádření dotčených orgánů, a řízení do doby vydání závazného stanoviska k posouzení
vlivů na životní prostředí přeruší.
(2)
Stavební úřad do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska podle odstavce 1
zajistí zveřejnění informace o jeho vydání na úřední desce a oznámí lhůtu, která nesmí být
kratší než 10 dnů od doručení oznámení; nejpozději v této lhůtě mohou ke stavebnímu
záměru na základě všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí včetně závazného
stanoviska podle odstavce 1 účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené
orgány dodatečná závazná stanoviska.
§ 94g
Při uplatňování závazných stanovisek a námitek se v územním řízení s posouzením
vlivů na životní prostředí postupuje podle § 89 obdobně.
§ 94h
Stavební úřad posuzuje stavební záměr podle hledisek uvedených v § 90.
§ 94i
(1)
Územní rozhodnutí se doručuje podle § 94e odst. 2. Ustanovení § 87 odst. 4 o
lhůtách pro vydání rozhodnutí a § 92 pro obsah územního rozhodnutí a postup stavebního
úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí se použijí obdobně. Součástí odůvodnění územního
rozhodnutí je také informace o zapracovaných podmínkách a odůvodnění závazného
stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí; připomínky veřejnosti a účastníků řízení,
které nebyly vypořádány v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní
prostředí, musí být v odůvodnění územního rozhodnutí vyhodnoceny samostatně.
(2)
V případě, že byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti uložena
žadateli kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stanoví stavební
úřad ve výroku územního rozhodnutí v případě, kdy lze stavební záměr provést pouze na
základě územního rozhodnutí, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání vyjádření
orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu pozastavení
vykonatelnosti neběží lhůta platnosti územního rozhodnutí. V případě, kdy stavební záměr
nelze provést pouze na základě územního rozhodnutí, pak odklad vykonatelnosti podmíněný
vyjádřením orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření stanoví
stavební úřad ve stavebním povolení.
50

(3)
Ustanovení § 93 o době platnosti územního rozhodnutí a § 94 o změně a zrušení
územního rozhodnutí se použijí obdobně.
Společné územní a stavební řízení
§ 94j
(1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1
písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení.
Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle
§ 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).
(2) U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k
povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení
vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a
pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.
§ 94k
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je
stavebník,
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, a
dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného
pásma podle zvláštního právního předpisu,
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a dále osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle
zvláštního právního předpisu,
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo
dotčeno,
osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis.
§ 94l

(1) Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu dále
a) základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době
provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po
jejím odstranění,
b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,
c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.
(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí
a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a,
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b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními
předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo
nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a
technologických zařízení a dokladovou část,
f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
(3) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání společného
povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
(4) Dokumentace pro vydání společného povolení se připojuje ve dvojím vyhotovení, a
není-li stavebník vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení
dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší
stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede, a to
v počtu, který odpovídá počtu stavebních úřadů, které jsou v řízení dotčenými orgány; tato
dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační
výkresy a dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, které jsou částmi
vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný stavební úřad, než stavební
úřad, který společné územní a stavební řízení vede.
(5) Pokud k žádosti o vydání společného povolení není připojena dokumentace pro
vydání společného povolení nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad
takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze
stavebníkovi.
(6) Pokud žádost o vydání společného povolení neobsahuje požadované náležitosti,
stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení řízení
se oznamuje pouze stavebníkovi. Ustanovení § 88 o přerušení řízení se použije obdobně.
Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se
oznamuje pouze stavebníkovi.
(7) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace
pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 94m
(1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení
nejméně 15 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné.
Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případech
záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad
veřejné ústní jednání vždy.
52

(2) U stavebních záměrů nacházejících se na území několika obcí, pokud se doručuje
podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v
řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. V případě řízení s velkým
počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony řízení
stavebníkovi, dalším účastníkům řízení podle § 94k písm. b) až d), dotčeným orgánům a obci,
která je účastníkem řízení podle § 94k písm. b), jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Účastníci řízení podle § 94k
písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru.
(3) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání, může stavební úřad upustit,
jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Upustí-li od ústního
jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Zároveň je upozorní, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Ustanovení § 113 odst. 1
a 2 se použije obdobně.
§ 94n
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4,
musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání,
jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve
stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
(2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
(3) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. f), může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
(4) Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu,
závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem,
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní
povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkající
se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro
uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.
§ 94o
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(1) Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad posuzuje, zda je stavební
záměr v souladu s požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů.
(2) Stavební úřad dále ověří zejména, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem.
(3) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

§ 94p
(1) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky
pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně stanoví
podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a pokud je to třeba také pro její užívání.
V případě souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a
povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu
veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které
fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.
Vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách
stavby nebo při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U
staveb dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije
obdobně.
(2) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94o, stavební úřad žádost
zamítne.
(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených
stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60
dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve
lhůtě do 90 dnů.
(4) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a
stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a
obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
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(5) Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v
odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též
dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti
společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného
povolení.
(6) Shledá-li ministerstvo, že společné povolení vydané stavebním úřadem uvedeným v §
15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu se závazným stanoviskem
vydaným podle § 96b, je oprávněno podat z tohoto důvodu proti společnému povolení ve lhůtě
6 měsíců ode dne jeho právní moci žalobu ve správním soudnictví72).
(7) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis.
__________________
71)
§ 66 odst. 1 soudního řádu správního.

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
§ 94q
(1) Stavební úřad příslušný podle § 94j postupuje ve společném územním a stavebním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem podle tohoto
zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného
povolení pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí72), projedná stavební úřad ve společném
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti
s příslušným úřadem, který vydá závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí v rámci společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí; závazné stanovisko je podkladem pro vydání společného povolení.
(2) Ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
které je navazujícím řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud v něm není stanoveno jinak.
__________________
72)

§ 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

§ 94r
Účastníky společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí jsou osoby uvedené v § 94k.
§ 94s
(1)
Pro souhlas k podání žádosti o vydání společného povolení se použije § 94l odst.
2 písm. a) obdobně.
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(2)
Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu také
a) základní údaje o požadovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době
provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím
odstranění,
b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,
c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

(3)
K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí
souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a,
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů4) nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyžaduje-li stavební záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní
nebo technické infrastruktury,
dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a
technologických zařízení, dokladovou část a dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení,
závěr zjišťovacího řízení, byl-li vydán,
návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

(4) Žádost o vydání společného povolení a dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí se připojuje také v elektronické podobě.
(5)
V žádosti o vydání společného povolení se účastníci řízení podle § 94k písm. e)
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem stavebního záměru.
(6)
Stavebník připojuje dokumentaci ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje jedno další vyhotovení dokumentace. Další vyhotovení
dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší
stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení s posouzením
vlivů na životní prostředí vede, a to v počtu, který odpovídá počtu stavebních úřadů, které
jsou v řízení dotčenými orgány; tato dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů a technických a
technologických zařízení, které jsou částmi vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení
je příslušný jiný stavební úřad, než stavební úřad, který společné územní a stavební řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí vede.
(7)
Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu
dokumentace pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 94t
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(1) Stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem zkoumá žádost o vydání
společného povolení a připojenou dokumentaci; za tímto účelem do 5 dnů ode dne podání
žádosti zašle žádost a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu.
Nemá-li žádost o vydání společného povolení nebo dokumentace předepsané náležitosti,
stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění žádosti a řízení přeruší. Usnesení o přerušení
řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a příslušnému úřadu. Ustanovení § 88 o přerušení
řízení se použije obdobně. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti,
usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.
(2) Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne, že
stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí
žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření podle
zvláštního právního předpisu12).
(3) Pokud k žádosti o vydání společného povolení není připojena dokumentace pro
vydání společného povolení nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo pokud
dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou
autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení
řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a příslušnému úřadu.
§ 94u
(1)
Stavební úřad oznámí zahájení společného územního a stavebního řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí a stanoví lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a
veřejnost uplatnit připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a
dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření; tato lhůta nesmí být kratší než 30
dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad může k projednání stavebního
záměru nařídit veřejné ústní jednání, a je-li to účelné spojit jej s ohledáním na místě. Veřejné
ústní jednání se koná za účasti příslušného úřadu. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit
připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčené orgány
závazná stanoviska, popřípadě vyjádření nejpozději při veřejném ústním jednání.
K připomínkám, které překračují rozsah stanovený ve větě první nebo čtvrté, se nepřihlíží. V
případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí
stavební úřad veřejné ústní jednání vždy.
(2)
Oznámení o zahájení řízení, stanovení lhůty podle odstavce 1 nebo o nařízení
veřejného ústního jednání se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 94k
písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být
vyvěšeno na úřední desce nejméně 30 dnů předem. Ustanovení § 87 odst. 2 o informační
povinnosti žadatele se použije obdobně; informace o záměru musí být vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem do konce lhůty podle odstavce 1 nebo do konání veřejného
ústního jednání.
(3)
U stavebních záměrů nacházejících se na území několika obcí, pokud se
doručuje podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje oznámení o zahájení řízení a další
úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů.
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(4)
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

§ 94v
(1)
Stavební úřad předá příslušnému úřadu do 5 dnů ode dne konání ústního
jednání, veřejného ústního jednání anebo uplynutí lhůty pro podání připomínek účastníků
řízení a veřejnosti výsledky projednání, zejména uplatněné připomínky a závazná stanoviska
nebo vyjádření dotčených orgánů, a řízení do doby vydání závazného stanoviska přeruší.
(2)
Stavební úřad do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska podle odstavce 1
zajistí zveřejnění informace o jeho vydání na úřední desce a oznámí lhůtu, která nesmí být
kratší než 10 dnů od doručení oznámení; nejpozději v této lhůtě mohou ke stavebnímu
záměru na základě všech podkladů pro vydání společného povolení včetně závazného
stanoviska podle odstavce 1 účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené
orgány dodatečná závazná stanoviska. Pro uplatňování a posuzování námitek účastníků řízení
se § 94w odst. 3 použije obdobně.
§ 94w
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.
4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve
stanovené lhůtě nebo při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
(2) K závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
(3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují
rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
(4) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru v rozsahu, jakým může být
její vlastnické nebo jiné věcné právo přímo dotčeno. Dále může uplatňovat námitky proti
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. f), může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývají. Obec uplatňuje
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
(5) O podmínkách pro uplatňování námitek a připomínek podle odstavců 1 až 4
musí být účastníci řízení a veřejnost poučeni v oznámení o zahájení řízení.
(6) Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na
výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci;
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to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných
věcných práv.
§ 94x
(1)
Ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí stavební úřad posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, včetně
závazného stanoviska příslušného úřadu, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(2)
Stavební úřad dále ověří zejména, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem.
(3)

Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
§ 94y

(1) Stavební úřad vydá společné povolení ve lhůtě do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ve
zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb, stavební úřad rozhodne nejdéle ve
lhůtě do 120 dnů.
(2) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky
pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků a stanoví
podmínky pro umístění a provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. V případě
souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení
stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných
zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných
požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze
výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Vyžadujeli to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby
nebo při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U staveb
dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije obdobně.
V odůvodnění společného povolení stavební úřad vyhodnotí připomínky veřejnosti. Součástí
odůvodnění je také informace o zapracovaných podmínkách a odůvodnění závazného
stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí; připomínky veřejnosti a účastníků řízení,
které nebyly vypořádány v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní
prostředí, musí být v odůvodnění společného povolení vyhodnoceny samostatně.
(3) V případě, že byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti uložena
stavebníkovi kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavební úřad
ve výroku společného povolení stanoví, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání
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vyjádření orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu
pozastavení vykonatelnosti neběží lhůta platnosti společného povolení. Odklad vykonatelnosti
společného povolení se nevztahuje na možnost získání potřebných práv k realizaci stavebního
záměru včetně vyvlastnění podle platného společného povolení.
(4) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94p nebo jestliže by
provedením stavebního záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo
zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost zamítne.
(5) Společné povolení se doručuje podle § 94u odst. 2.
(6) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho
písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro
vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby
v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle
také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
(7) Shledá-li ministerstvo, že obsah společného povolení vydaného stavebním úřadem
uvedeným v § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu s obsahem
závazného stanoviska vydaného podle § 96b, je oprávněno podat z tohoto důvodu proti
společnému povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho právní moci žalobu ve správním
soudnictví72).
(8) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis.
§ 94z
(1) Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební
úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
(2) Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh
lhůty platnosti společného povolení.

§ 95
Zjednodušené územní řízení
(1) Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání
stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže
a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
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b) se nejedná o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí,
c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva
k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají
společnou hranici s těmito pozemky jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být
vyznačen na situačním výkresu.
(2) Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.
(3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební
úřad žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu
k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Pokud
žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o
provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat.
Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Žádost o
vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se dále projednává v územním řízení podle §
87 až 92. Pokud žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad posoudí
záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který vyvěsí na úřední desce po dobu
15 dnů; návrh výroku se doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě.
(4) Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej
žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů.
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání a
předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na
okolí. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí
na úřední desce podle odstavce 3, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení.
V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
(5) Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů
ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námitkám účastníků řízení uvedených v
odstavci 1 písm. d), pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány
mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm
nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen
v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje stavební úřad obdobně
podle odstavce 3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za
vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad
nebo námitek nabývá právní moci.
(6) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený doložkou
právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální
mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li
o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním
řízení a jejích příloh a obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 4 stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 96
Územní souhlas
(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr
v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze
vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo, pro které bylo vydáno je
vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11).
(2) Územní souhlas postačí v případech
a)
b)
c)
d)

stavebních záměrů uvedených v § 103,
ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
změn staveb,
změn druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do
1 000 m2,
e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud
odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové
uspořádání prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však
do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo
veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2
nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými
látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
(3) Žádost o územní souhlas Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje
o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí
K oznámení oznamovatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,
a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3
a 4, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na
nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr
uskutečněn souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním
stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen
na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v §
103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
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e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
(4) Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v §
90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o územní souhlas
se neprojednává v územním řízení podle § 87. Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v
souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne
podání oznámení. Oznámení záměru se neprojednává v územním řízení podle § 87.
O námitkách osob podle odstavce 3 písm. d) se nerozhoduje. Na vydávání územního souhlasu se
nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Územní souhlas obsahuje identifikační údaje o žadateli
oznamovateli, popis záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž bude záměr
uskutečněn, podmínky pro provedení záměru a pro zpracování projektové dokumentace. Ustanovení
§ 92 odst. 1 se použije přiměřeně. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli
oznamovateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku
ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení
v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních
účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který
souhlas vydal. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem;
s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d), dotčeným orgánům a
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15
nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Územní souhlas se doručuje
oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem; dále se doručuje vlastníkovi pozemku
nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d), dotčeným
orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení
stavby.
(5) Nemá-li oznámení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže
stavební úřad oznamovateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění,
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této
lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro
vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob
uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením
o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli oznamovateli a nelze se
proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání
územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele
k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí
být u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
zpracována projektantem v rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.
Právní mocí usnesení je zahájeno územní řízení.
(6) Zjistí-li stavební úřad, že stavba, pro kterou postačí územní souhlas, byla zahájena
bez tohoto souhlasu, oznámení záměru odloží a postupuje podle § 129 odst. 2 a 3. Usnesení o
odložení se pouze poznamená do spisu. O odložení stavební úřad oznamovatele vyrozumí.
(67) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani územní
rozhodnutí se již nevydává.
(78) Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu
nelze prodloužit.
(89) Územní souhlas nepozbývá platnosti,
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
(910) Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele
oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li
realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost základě oznámení
oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit
nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3.
(1011) Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh oznámení záměru a
jeho příloh a obsahové náležitosti územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 96a
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1
písm. b) až d), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d), lze vydat společný územní souhlas a
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“), kterým se
stavba umisťuje a povoluje. Příslušným k vydání společného souhlasu je stavební úřad
příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2
písm. d).
(1 2) Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení
stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný
souhlas“).
(2) Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle
§ 105 (dále jen „společné oznámení záměru“), vydá stavební úřad společný souhlas, za
předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a § 105. Ke společnému oznámení
záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle
povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.
(23) Stavební úřad při posuzování žádosti o územní souhlas oznámení záměru a ohlášení
stavebního záměru postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 106.
(34) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě
společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi. Současně se společný souhlas
doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 1 písm. f) a
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
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stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací,
vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu, a stavebníkovi spolu s
ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o
ohlášeném stavebním záměru.
(45) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení stavebního
záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob
uvedených v § 96 odst. 3 písm. d), postupuje podle § 96 odst. 5. Podané ohlášení stavebního záměru
nemá v tomto případě právní účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí.
(4) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě
společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi pozemku nebo
stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm.
d) a v § 105 odst. 1 písm. f), vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního
úřadu. Stavebníkovi a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem, se společný
souhlas doručuje spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a
stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlašovaném stavebním
záměru.
(5) Nemá-li společné oznámení záměru předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými
vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve
k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích
neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení
záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě
osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), rozhodne usnesením o
provedení společného územního a stavebního řízení. Právní mocí usnesení je zahájeno
společné územní a stavební řízení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o vydání
společného povolení.
(56) Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2
let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním
záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.
(7) Obsahové náležitosti společného oznámení záměru, jeho příloh a obsahové
náležitosti společného souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 96b
Závazné stanovisko orgánu územního plánování
(1)
Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílu 4 a
5 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je
podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního
plánování. Závazné stanovisko se nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1.
(2)
Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k
vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování
stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska.
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(3)
V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným,
stanoví podmínky jeho uskutečnění; pro obsah podmínek se použije obdobně § 92 odst. 1.
(4)
Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska
týkajícího se jiného záměru v daném území.
(5)
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního
plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.
(6)
v území.

Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky

(7)
Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje
nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska,
orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.
(8)
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí,
společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto
rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo
společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a
tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru
učiněného v době platnosti závazného stanoviska.
§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3
písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost,
stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce
na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy
stavby, která je kulturní památkou,
e) stavby, a to a zařízení
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování
hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;
66

2.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m
výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství,
a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek
(např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2
zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené,
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby
pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro
skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin,
sklady chemických hnojiv);
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických
komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek;
s výjimkou budov;
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) včetně
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky, distribuční soustava v elekroenergetice69) s výjimkou budov;
vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické objekty,
včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou
budov distribuční soustava v plynárenství69) s výjimkou budov a těžební plynovody69);
rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, rozvodné tepelné zařízení69)
s výjimkou budov;
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky;
stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW
s výjimkou stavby vodního díla;
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných
zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci
ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně
pro odběr plynné fáze;
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo
pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
oplocení;
reklamní a informační zařízení;
výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m 2, které neslouží
pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit
znečištění životního prostředí.;
bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném
stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;
stožáry pro vlajky výšky nad 8 m.

(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž
provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.
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§ 104
Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující, u kterých postačí ohlášení
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují postačí u
stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním
dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a
haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou
nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu
dočasnosti nelze prodloužit,
stavby do 5070 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře
nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci
s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11).

(2) Ohlášení vyžadují změny postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1,
pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst.
6 stanovil.
(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Ohlášení
§ 105
(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném
stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební
záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas
vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po
jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí
a) doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr
anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru
nemovitostí dálkovým přístupem,
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b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo
územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební
úřad příslušný k povolení stavby,
c) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li
vyžadována zvláštním právním předpisem4), 12), 32), popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad
obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo,
vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
f) souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr
uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním
výkresu.
(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném
stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude
stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom
případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a
návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

(2) K ohlášení stavebník připojí
souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,
územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo
územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je
stavební úřad příslušný k povolení stavby,
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad
obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo,
vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník
není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na
situačním výkresu.

(23) K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník připojí projektovou
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu,
b) souhrnnou technickou zprávu,
c) situaci stavby,
d) dokladovou část,
e) zásady organizace výstavby a
c)
situační výkresy,
d)
dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení,
e)
dokladovou část.
f) dokumentaci objektů.
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(34) K ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo
výstavních ploch podle § 104 odst. 1 písm. f) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o
jejich zapracování do dokumentace,
b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability, údaje o
navržených materiálech a seznamu použitých podkladů, technických norem nebo
technických předpisů,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu
na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při
užívání stavby,
f) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
g) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500, která zobrazuje současný stav území, navrhovanou
stavbu včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vazby na okolí,
stanovená ochranná nebo bezpečnostní pásma nebo záplavová území, chráněná území a
existující stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, vzorové příčné řezy v měřítku 1:50
nebo 1:100 a charakteristické příčné řezy v měřítku 1:100 nebo 1:200.
(45) K ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o
jejich zapracování do dokumentace,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu
na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání
stavby,
e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500 se zakreslením umístění stavby a s vyznačením
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické
infrastruktury včetně návrhu přípojek a stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem
nebo záplavových území,
g) požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64),
h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku.
(56) K ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst. 1 písm. h) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o
jejich zapracování do dokumentace,
b) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění
navrhované stavby, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich, jednoduchý
64)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).
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technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující
navrhovanou stavbu.
(67) K ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a
rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,
b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu
prací, údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu
jejich zhutňování a povrchové úpravě,
c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy,
d) situační výkres v měřítku zpravidla 1:500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků, na
nichž se projeví jeho důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo
bezpečnostních pásem nebo záplavových území. Podle povahy a rozsahu záměru se připojí
též charakteristické řezy objasňující jejich výškové uspořádání nebo vytyčovací výkresy; u
technicky jednoduchých záměrů postačí potřebné geometrické parametry určující v
situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění.
(78) K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí
dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle § 104
odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis jejich
provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy. Vyžaduje-li
to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav
požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64).
(89)
Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v
§ 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis.
§ 106
(1) Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na
výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním
rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo
s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo není
přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by
s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
(2) Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na vydání souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.
Souhlas obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, popis druhu a účelu stavebního záměru a dobu
trvání u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž má být stavební
záměr uskutečněn. Ustanovení § 115 odst. 1 se použije přiměřeně. Souhlas nabývá právních účinků
dnem doručení stavebníkovi. Souhlas se dále doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f),
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací,
vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu a stavebníkovi spolu
s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o
ohlášeném stavebním záměru. Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem, osobám uvedeným v § 105 odst. 2 písm. f), a místně příslušnému obecnímu
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úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného
stavebního úřadu. Stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručuje spolu s
ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a stavebníkovi spolu se štítkem
obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Souhlas nabývá právních
účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze
zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném
řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních
účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který
souhlas vydal.
(3) Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas
s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve
lhůtě platnosti.
(4) Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení
stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, byloli s prováděním stavebního záměru již započato.
(5) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh a obsahové náležitosti souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 107
(1) Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže
stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění,
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této
lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro
vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení
stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.
Právní mocí usnesení je zahájeno stavební řízení.
(2) Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané Podané ohlášení se považuje
za žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve
stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o stavební
povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle odstavce 1.
(3) Zjistí-li stavební úřad, že ohlášená stavba byla zahájena bez souhlasu s provedením,
ohlášení odloží a postupuje podle § 129 odst. 2 a 3. Usnesení o odložení se pouze poznamená
do spisu. O odložení ohlášení stavební úřad stavebníka vyrozumí.
(4) Ohlášení stavby, u které nepostačí ohlášení, není ohlášením podle tohoto zákona a
stavební úřad je usnesením odloží; spolu s oznámením usnesení stavebníka poučí o správném
postupu a o tom, že se stavbou nelze započít.
Stavební řízení
§ 108
(1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
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(2) Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo
za následek překročení jejich parametrů.
(3) Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle §
107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li
podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad
odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních
záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí
jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí projedná ve stavebním
řízení.
(4) Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v
§ 116 nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za
podmínek uvedených v § 117.
(5) Stavební povolení se nevydává, pokud je vydáno společné povolení.
§ 109
Účastníkem stavebního řízení je pouze
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle
zvláštního právního předpisu,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním rozhodnutí.
§ 110
(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku,
základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o
tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby
umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího
trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
(2) K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud
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b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; je-li stavebníkem
společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění
vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu“),
projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby
a dokumentaci objektů,
plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na
náklady stavebníka,
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované
zvláštními právními předpisy4),
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
(2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí
souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,
územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo
územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je
stavební úřad příslušný k povolení stavby,
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a
technických a technologických zařízení a dokladovou část,
návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

(3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v
místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů,
předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.
(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou,
stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze stavebníkovi.
(4) Pokud k žádosti o stavební povolení není připojena projektová dokumentace nebo
pokud není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad takovou žádost neprojednává a
řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.
(5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové
dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které
funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani
jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.
(7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení účastníci
řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
§ 111
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(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda
stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li
ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní
souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje
územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její
soulad s územně plánovací dokumentací,
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo
regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo
územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
její soulad s územně plánovací dokumentací,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
(3) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka
k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se doručuje oznamuje pouze stavebníkovi.
Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se
oznamuje pouze stavebníkovi.
§ 112
(1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě,
je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a
námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude
přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům
se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci
řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o
zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
(2) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad upustit, jsou-li
mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí
lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených
stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode
dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve
lhůtě do 90 dnů.
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§ 114
Námitky účastníků řízení
(1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g),
může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se
nepřihlíží.
(2) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování regulačního plánu územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
(3) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a
rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu
vlastnických práv.
(4) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2 musí být účastníci řízení
poučeni v oznámení o zahájení řízení.

§ 116
Veřejnoprávní smlouva
(1) U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvu
nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno je vyžadováno závazné stanovisko k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
(2) Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje
označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a
době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím
odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky pro provádění stavby,
popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
k jejichž splnění se zavazuje. Stavebník v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by
byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno. K návrhu připojí projektovou dokumentaci
a další podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace se
předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma
staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník
není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.
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(3) Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na
úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy
obsahuje náležitosti podle odstavce 2, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a
zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2. Stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy
do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí; návrh
odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem.
(4) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou. Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu k
vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Po
vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si
ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím
identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
(5) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li
stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 se
použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků
veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří
souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím
prodloužení postupem podle § 115 odst. 4; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti
veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 4.
(6) Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu
úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Veřejnoprávní
smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka postupem podle odstavců 1
až 4.
(7) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle
správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní
smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15
měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(8) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení, a obsah a
rozsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
§ 117
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
(1) Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové
dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou
dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2, pokud nejde o
stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení
autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak
rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby
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se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen
oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.
(2) Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě
oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil
projektovou dokumentaci stavby a k oznámení připojil
a) certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců,
b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem,
c) plán kontrolních prohlídek,
d) doklad o právu stavebníka podle § 110 odst. 2 písm. a),
e) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované
zvláštními právními předpisy,
f) souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, s oznamovaným
stavebním záměrem, včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení.
Projektová dokumentace se předkládá v jednom vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem,
předkládá se dvojmo.
(3) Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou
dokumentaci stavby a k ní připojené doklady podle § 111 odst. 1 a 2 a navrhovaná stavba splňuje
zákonem stanovené podmínky pro její provedení z těchto hledisek. Na projektové dokumentaci
stavby tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení certifikátu a opatří je
svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. Certifikát autorizovaného inspektora
musí obsahovat kromě identifikačních údajů stavebníka, druhu, účelu a doby trvání stavby a
identifikačních údajů o projektové dokumentaci stavby vyhodnocení, zda a jak jsou splněny
požadavky § 111 odst. 1 a 2 s podrobným popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak
jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné
požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické
infrastruktury. K certifikátu autorizovaný inspektor vždy připojí návrh plánu kontrolních prohlídek
stavby. Souhlas osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, se stavbou musí
být vyznačen v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby; stavební úřad sdělí na
požádání informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 109 písm. g).
(4) Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu do 5 dnů od obdržení na úřední desce
oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky
stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně
certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby podat
proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům,
na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným
námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti
oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení
autorizovaným inspektorem podle odstavce 1, oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a
neobsahuje náležitosti podle odstavce 2, autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu
zákaz činnosti podle § 148, při posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2
nebo ve věci probíhá stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno.
(5) Podání námitky nebo uplatnění výhrady podle odstavce 4 má odkladný účinek a právo
provést stavbu nevznikne. Stavební úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady
stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný
k odvolání proti stavebnímu povolení. Správní orgán přezkoumá oznámení stavebního záměru z
hlediska souladu s právními předpisy podle odstavce 4 a rozhodne
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a) o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr je v rozporu
s právními předpisy, nebo
b) o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost nebo opožděnost.
Rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení, se doručuje stavebníkovi, autorizovanému
inspektorovi a osobám, které podaly námitky. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Spis se ukládá u
stavebního úřadu.
(6) Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným uplynutím lhůty
podle odstavce 4 nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle
odstavce 5 písm. b).
(7) Stavební úřad na požádání stavebníka vyznačí vznik oprávnění na kopii oznámení
s uvedením označení stavebního úřadu, čísla jednacího, data vyznačení, jména a příjmení oprávněné
osoby s připojením podpisu a otisku úředního razítka. Po vzniku práva provést oznámený stavební
záměr stavební úřad zašle stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě,
včetně uvedení identifikačních údajů autorizovaného inspektora a uvedení dne vzniku práva provést
stavbu. Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do dvou let. Lhůta začíná běžet
dnem následujícím po dni vzniku oprávnění podle odstavce 6. Stavební úřad může tuto lhůtu
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se
běh lhůty staví.
(8) Oznámení stavebního záměru, certifikát, ověřenou projektovou dokumentaci stavby
eviduje a ukládá stavební úřad (§ 167). Obsahové náležitosti oznámení stavebního záměru,
certifikátu a štítku podle odstavce 7 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 118
Změna stavby před jejím dokončením
(1) Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle
tohoto zákona. Za povolení stavby se považuje souhlas stavebního úřadu s provedením stavebního
záměru podle § 106, stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní smlouva podle § 116, oznámený
vznik oprávnění podle § 117, opakované stavební povolení a dodatečné povolení stavby podle §
129, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby
nebude vyžadovat ohlášení nebo územní rozhodnutí ohlášeného stavebního záměru podle § 106,
stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní smlouva podle § 116, oznámení stavebního
záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle § 117, společné povolení, opakované
stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby podle § 129, územní rozhodnutí, ve kterém
stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení,
územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva podle § 78a anebo územní souhlas
u stavebních záměrů podle § 103. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením
stavby nebo v průběhu provádění stavby.
(2) Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím
nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím
dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení,
ustanovení § 94 a 94a se použijí přiměřeně. Vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením
změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a
stavebním řízení, ustanovení § 94 se použije přiměřeně; to neplatí, bylo-li vedeno společné
územní a stavební řízení.
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(3) Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu
stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich
porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí
projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které
projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad
projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo
dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.
Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním
řízení.
(4) Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje přiměřeně
podle § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby prováděné podle územního rozhodnutí (§ 78 odst.
6) nebo územního souhlasu (§ 78 odst. 4). Změnu stavby před dokončením je možné provést na
základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116, změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní
smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu, podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy
v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle odstavce 3.
(5) Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu
úřadu za podmínek § 117; to neplatí u záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
(6) Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může
stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je
stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě;
stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí
změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká
podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo
v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou
souhlasí.
(7) Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené dokumentace
nebo ověřené projektové dokumentace, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby,
nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí11), její provedení nemůže
negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní
památkou, může stavební úřad stavebníkovi na základě žádosti obsahující popis
navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká práv
ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů
chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán
písemně se změnou souhlasí. Nebude-li záměr stanovené podmínky splňovat, vyzve stavební
úřad stavebníka k doplnění podkladů a postupuje podle odstavce třetího.
Díl 2
Užívání staveb
Kolaudace
§ 119
(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v
§ 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného
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užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1
písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu65) anebo byla
prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného
inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo
dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§
120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy41).
(2) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v
souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a
povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky
nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle
zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá,
zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo
zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
(1) Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, jedná-li se
o
a) stavbu veřejné infrastruktury a další stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit, včetně jejich změn,
b) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, včetně jejích změn,
c) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy41).
(2) Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který
vydal povolení stavby.
(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných
technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace,
posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době,
kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.
§ 120
(1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby
nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení stavebník uvede označení
stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení
jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato
následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená
ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
(2) Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky
zjistí, že nejsou splněny podmínky podle § 119 odst. 2. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby
provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího
oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek.
(3) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu stavby prováděla
jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.
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(4) Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání stavby zakázáno,
může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu
lze užívat.
(5) Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii
oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení, otisk úředního
razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.
(6) Náležitosti oznámení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 121
(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120
odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního
bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení
stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci ověřené dokumentaci nebo ověřené
projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní
infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede
technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku66), stavebník
rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny
týkající se obsahu technické mapy obce.
(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční 41b),
případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 vyzve
písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.
§ 122
Kolaudační souhlas
(1)
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice,
škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu
osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných,
dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je
kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na
žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a
předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy4). Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22), zajistí stavebník geometrický plán.
(2) Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 6045 dnů ode dne doručení žádosti o
41a

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
§ 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
41b
) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
66)
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vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad projedná
nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace
uvedené v § 118 odst. 7.
(3) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle § 119
odst. 2. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor
s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode den provedení závěrečné kontrolní prohlídky
kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Na vydávání
kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat
v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode
dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
(3) Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby
schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo
ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky,
popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních
předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její
užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo
životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní
prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
(4) Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
vlastníkovi pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho
vlastnické právo kolaudačním souhlasem přímo dotčeno, místně příslušnému obecnímu
úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného
stavebního úřadu. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Na vydávání
kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl
právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po
uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je
příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
(4 5 ) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s
podmínkami § 119 odst. 2, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním
úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě
budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí
písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá
skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.
(5) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny
podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního
řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní
mocí usnesení je zahájeno kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za
žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve
stavební úřad žadatele k doplnění žádosti.
(56) Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též
odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební
úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto
posudku. Od závěrečné kontrolní prohlídky může stavební úřad upustit a vydat kolaudační
souhlas na základě předložených dokladů též u podzemních staveb technické infrastruktury.
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(67 ) Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, obsah a strukturu
certifikátu a náležitosti kolaudačního souhlasu a jejích příloh, obsahové náležitosti kolaudačního
souhlasu a obsah a strukturu certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 122a
Kolaudační řízení
(1) Účastníkem kolaudačního řízení je
a) stavebník,
b) vlastník stavby, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho
vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.
(2) Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka ke
zjednání nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b), a kolaudační
řízení přeruší. Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad
žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne.
(3) Stavební úřad provede vždy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
V kolaudačním řízení stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace
nebo ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7.
(4) Jsou-li splněny podmínky podle § 122 odst. 3, stavební úřad vydá kolaudační
rozhodnutí. Kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to
zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby.
(5) V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z
obecných požadavků na výstavbu, podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného
provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují život a
veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí a nebrání ve svém
souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu.
(6) Obsahové náležitosti kolaudačního rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis.
§ 123
Předčasné užívání stavby
(1) Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost
stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby
prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho
souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne
stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník,
zhotovitel stavby a vlastník stavby.
(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska, popřípadě
stanoviska dotčených orgánů a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa 41a).
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Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně
podle § 121 odst. 2.
(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného užívání stavby,
stavební úřad žádost zamítne.
(4) Po dokončení stavby se podle okolností postupuje podle § 122, popřípadě podle § 120
nebo 124.
(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.
§ 125
Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou
dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech,
kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je
vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke
stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba
povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním
vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k
účelu, ke kterému se užívá bez závad.
(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby
pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace
skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace
(pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak
přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a
obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma
stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci
skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby
podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek
podle zvláštního právního předpisu35).
(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní
předpis.
____________________
35)

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Změna v užívání stavby
§ 126

85

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,
v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle §
119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v
jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví,
život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby
nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo
povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.
(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými
tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje
ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru
změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V ohlášení nebo v žádosti
o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání.
Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 nebo 122; v oznámení
užívání nebo122; v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.
§ 127
(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje
stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání
stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K
oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit
v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou
v užívání, a v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné
stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou se připojí též souhlas vlastníka
pozemku, na kterém je stavba umístěna, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového
způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje,
a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními
předpisy4).
(2) Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126
odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější
posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro
užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou
v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.
(3) Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis stavby, dosavadní účel
užívání a vymezení nového účelu užívání. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení
oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi stavby, pokud není
oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou
dokumentací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne,
kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
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vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení
je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby
nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že
oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a
nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání
stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení právní mocí usnesení. Lhůta pro vydání
rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby
nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou
osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně
v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby,
kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně
s vydáním usnesení podle odstavce 4 oznamovatele k podání žádosti podle § 81. V takovém případě
stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání
stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují podle § 87.
(6) Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání
stavby a jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 128
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou
staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v
níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a
ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení
bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují
stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci
bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické
právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která
obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci
o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad
v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů,
předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu
povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.
(2) Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit
podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o
případ podle odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání
ohlášení.
(3) Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.
Souhlas obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi, údaje o místu a účelu stavby a způsob provedení
bouracích prací. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. Souhlas se doručí
dotčeným orgánům a vlastníkovi. Vlastníkovi se doručí spolu s ověřenou dokumentací bouracích
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prací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení
je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky
pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení;
toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Podané
ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání
ohlášení právní mocí usnesení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení
podle věty první. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad
současně vlastníka k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených
případech podána přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se
použije odstavec 1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo
pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro
odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním
podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen
azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby
podle zvláštního právního předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené
zvláštními právními předpisy4), nejsou dotčeny.
(6) O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo
terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci,
památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se
vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen
azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení
tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem
jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu,
nebytového prostoru nebo pozemku.
(7) U odstranění terénních úprav a zařízení se použije ustanovení odstavců 1 až 6 přiměřeně.
(8) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací, souhlasu,
rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 129
Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby
a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat,
bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí
stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která
je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez
rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem
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c)
d)
e)
f)
g)

vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto
rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,
vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5,
vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení
stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo
vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám,
vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo
opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno v přezkumném
řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení,
vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena
změna v užívání, nebo
vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula stanovená doba
jejího trvání.

(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b).
V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od
zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána
před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení
o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její
dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o
stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané
k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady
předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad
postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o
dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění
stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování
námitek účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o
uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.
(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její
vlastník prokáže, že
a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo
s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné
povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného
povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení. Bude-li
předmětem dodatečného povolení dokončená stavba uvedená v § 119 odst. 1, může stavební
úřad po ověření splnění podmínek podle § 122 odst. 3 na žádost stavebníka současně
samostatným výrokem rozhodnout o povolení užívání stavby a případně stanovit podmínky
pro její užívání.
(4) U stavby podle odstavce 1 písm. d) stavební úřad nenařídí odstranění stavby, pokud
nebylo prokázáno porušení právních předpisů nebo vlastník porušení právních předpisů dodatečně
napravil; stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví usnesením poznamenaným do spisu.
Dodatečné povolení se nevydává.
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(5) U stavby podle odstavce 1 písm. e) vede stavební úřad opakované stavební řízení. Za
žádost se pro tento účel považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle stavebního zákona vydáno
následně zrušené rozhodnutí nebo opatření. V opakovaném stavebním řízení postupuje stavební
úřad podle § 109 až 115; doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované
projednání stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po nabytí právní
moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební
úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby.
(6) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce 1 písm. f). V oznámení
zahájení řízení vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné
stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Pokud
vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o
podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti vyhověno,
stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
(7) U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Vydané
dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí.
(8) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez
stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním provedeny stavební
úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle odstavců 2 a 3
přiměřeně.
(9) V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat provedení prací
k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je
nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, na
které má být nařízení odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve stanovené lhůtě. Nesplní-li
vlastník uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci nebo jiné podklady stavební úřad na
náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit.
(10) Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická
nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na
nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám
na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena.
§ 134
(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím
dokončením (§ 118 odst. 36).
(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost
a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního
právního předpisu14) (dále jen „stavbyvedoucí“) nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo
vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž
vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních
výrobků.
(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým
zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit
podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí výzvy.
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Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný
účinek.
(4) Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy věci
stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129.
Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě.
Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.
(5) Pokud není stavba užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo
je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání
stavby bezodkladně ukončil. Současně jej poučí o postupu podle § 126 a 127. Není-li výzvě
vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Rozhodnutí je
prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.
(56) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4až 5 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku
staveb podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro
kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.
(67) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah
zjišťování prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 143
(1) Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu, která
a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
b) dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je
autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu14),
c) prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění
staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle
zvláštního právního předpisu17),
d) prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
e) prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce
před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj,
f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory
architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen
„Komora“) může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy,
výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi.
(3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen zaplatit
správní poplatek podle zvláštního právního předpisu46).
(4) Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území
České republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez vykonání zkoušky
nejvýše o deset roků, a to i opakovaně, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného inspektora
soustavně vykonával.
(5) Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví prováděcí
právní předpis.
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(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje
ministerstvo podle zákona o uznávání odborné kvalifikace6745a). V případě zjištění podstatného
rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se úroveň
teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání autorizovaného inspektora
ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo slovenském jazyce.
§ 150
(1) Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a
další úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného postupu se
zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory ministrem pro místní rozvoj.
Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním nese uchazeč.
(2) Koordinační orgán z pověření Komory dále zajišťuje koordinační, organizační a
administrativní záležitosti a odborné vzdělávání potřebné k jednotnému postupu při výkonu
činnosti autorizovaných inspektorů.
(23) Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro činnost
autorizovaného inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se autorizovaný inspektor
každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory. Výše příspěvku je shodná s příspěvkem
určeným členům Komory.
(34) Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a
obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 152
Stavebník
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká
i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit
provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto
povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného
obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je
stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit
předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu
oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou,
pokud nemá potřebné oprávnění sám.

45a)

46)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu, je stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,
f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu 14). Pokud zpracovala
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu,
zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
§ 156
Požadavky na stavby
(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla základní požadavky na stavby73).
(2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a
představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle
zvláštních právních předpisů39).
_______________________
73)

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady
89/106/EHS.

§ 158
Vybrané činnosti ve výstavbě
(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,
mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního
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právního předpisu14). Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí
zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, a projektové
dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
(2) Projektovou dokumentací je dokumentace
stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),
stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,
k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,
stavby pro vydání společného povolení,
změn staveb uvedených v písmenech a) až d)e) před jejím dokončením podle § 118,
staveb uvedených v písmenech a) až e)f) k opakovanému stavebnímu řízení nebo
dodatečnému povolení stavby podle § 129,
gh) pro provádění stavby,
hi) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
ij) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) 1 vodního zákona.
a)
b)
c)
d)
e)
ef)
fg)

§ 160
Provádění staveb
(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není
stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na
výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k
ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.
(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět
a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst.
1 písm. e) bodu 4 až 8,
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.
(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební
dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo
změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění
stavby stavbyvedoucím.
§ 163
(1) Politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování ukládá ministerstvo.
(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou politiku
územního rozvoje, její aktualizaci, úplné znění politiky územního rozvoje po její aktualizaci a
49)

Například zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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zprávu o jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do její dokladové dokumentace nahlížet, a
zašle ji krajským úřadům.
§ 164
(1) Zásady územního rozvoje a jejich aktualizace, včetně dokladů o jejich pořizování
ukládá krajský úřad; zásady územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich
aktualizaci opatřené záznamem o účinnosti se poskytují v rozsahu potřebném pro výkon působnosti
stavebním úřadům, úřadům územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních
krajů. Zásady územního rozvoje a vyhotovení zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci
opatřené záznamem o účinnosti krajský úřad zasílá ministerstvu.
(2) Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady územního
rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s
usnesením zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich a do dokladové dokumentace nahlížet;
toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad rovněž
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje
schválenou zastupitelstvem kraje.
§ 165
(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u
obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je, regulační plán a jejich změny,
včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny;
územní plán, regulační plán a úplné znění této územně plánovací dokumentace po vydání její
změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a
krajskému úřadu.
(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy podle § 59 odst. 2
včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo pořízeno; opatřené
záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování.
Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(3) Pořizovatel zveřejní zajistí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o
vydaném územním plánu, regulačním plánu územního plánu, regulačního plánu, jejich změny,
úplného znění této územně plánovací dokumentace po vydání její změny a údaje o místech, kde
je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet; toto
oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování
územního plánu.
§ 166
(1) Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je
stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Pořizovatel poskytuje územně
analytické podklady s výjimkou údajů o území na základě žádosti poskytovatele údajů, od kterých
je, s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací, oprávněn požadovat úhradu
nákladů spojených s poskytnutím územně analytických podkladů, nejvýše však do ceny nákladů na
pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli.
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(2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a
způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a
o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.
(3) Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, na jehož návrh nebo žádost byla
pořízena, z jehož podnětu, který byl spojen s úhradou nákladů, byla pořízena, krajskému
úřadu, úřadu územního plánování, obci a stavebnímu úřadu. Místa, kde je do územní studie
možné nahlížet, Územní studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup; tuto skutečnost oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.
§ 167
(1) Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto zákona,
podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a
certifikátů od autorizovaného inspektora, eviduje a ukládá příslušný stavební úřad.
(2) Obecný stavební Stavební úřad zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle
tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci a stavebnímu úřadu, který je
ve společném územním a stavebním řízení dotčeným orgánem.
(3) Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje a ukládá rozhodnutí
a jiná opatření stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentaci týkající se stavby.
(4) U staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů ukládá podklady a
projektovou dokumentaci výhradně příslušný stavební úřad.
§ 171
Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
(1) Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají ministerstvo,
krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při
výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů
vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných
na základě tohoto zákona. Státní dozor může být vykonán i v průběhu pořizování územně
plánovací dokumentace.
(2) Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy vykonávají
působnost stanovenou tímto zákonem, a státní dozor nad činností autorizovaných inspektorů, který
je součástí státního dozoru ve věcech stavebního řádu.
(3) V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich charakter
a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost
zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo
omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti. V případě, že bylo
pozastaveno pořizování územně plánovací dokumentace, lze v jejím pořizování pokračovat až
po potvrzení orgánu uvedeného v odstavci 1 o zjednání nápravy.
(4) Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1 až 3 dotčena.
§ 175
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(1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu
zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí 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.
(2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených podle
odstavce 1 uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit
předchozí závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné úpravy provedené na
zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány.
§ 177
Mimořádné postupy
(1) Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu podle zvláštního právního předpisu54) anebo při bezprostředně hrozící živelní
pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění
možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích odstavců 2 až 4 odchýlit od postupů
stanovených tímto zákonem.
(2) Opatření na stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v provádění staveb,
terénních úprav nebo odstraňování staveb, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům
živelní pohromy nebo závažné havárie, čelí jejich účinkům a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví
osob, popřípadě jiným škodám, mohou být zahájena bez předchozího rozhodnutí nebo jiného
opatření podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Stavebnímu úřadu však
musí být neprodleně oznámeno, že jsou taková opatření prováděna; následně lze postupovat podle
odstavců 5 a 6. V následném stavebním řízení o stavbě, pokud je podle tohoto zákona vyžadováno,
lze postupovat podle odstavců 3 a 4.
(3) Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo
závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními
rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem
stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta
pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V
ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý
technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět.
(4) Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však
platnosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlášených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen písemný souhlas, nebo dnem následujícím po
dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.
(5) U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo
odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie stavby, může být

54)

Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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a) po projednání se stavebním úřadem upuštěno od vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení stavby nebo terénních úprav
postačí souhlas stavebního úřadu s jejich ohlášením,
b) po projednání se stavebním úřadem omezen obsah žádosti a jejích příloh na nejnutnější míru
nezbytnou pro rozhodnutí,
c) stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k žádosti, popřípadě
jiné doklady budou předloženy ve stanovené lhůtě dodatečně,
d) v odůvodněných případech vydáno předběžné povolení, v němž se stanoví lhůta
dodatečného předložení podkladů; po jejich předložení se provede řízení a vydá rozhodnutí,
e) zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu účastníků řízení, nejvýše však na polovinu
lhůty stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem; o zkrácení lhůt stavební
úřad poučí účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení.
(6) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá odkladný účinek.
(7) Dokončení staveb a prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je stavebník povinen
bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.
§ 178
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní
smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo
regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle §
120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu
podle § 120 odst. 2,
užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením
podle § 127 odst. 4,
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou
v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního
úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního
právního předpisu14), nebo
z) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle
§ 87 odst. 2,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou
anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi
zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich
vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
v rozporu s § 126 odst. 1 užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným
v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby,
nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové
užívání umožní jiné osobě,
užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo
povolením podle § 127 odst. 4, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123, nebo
takové užívání umožní jiné osobě,
provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního
právního předpisu14), nebo
v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez
souhlasu stavebního úřadu,
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b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo společného
povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného
inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo společného
povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného
inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo společným
povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem
autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným
povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
a)
b)
c)
d)

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) písm. f) nebo
odstavce 2 písm. e) nebo m),
do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p),
q), s), t), u) nebo w) písm. a), d), g), i), j), k) nebo m) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),
do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y) nebo z)
písm. b), c), e), h), l), n), o) nebo p) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 179

(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
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b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší některou
z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že
odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

(5) Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.
(6)
Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s §
155 poruší oznamovací povinnost nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle
odstavce 4 písm. a), d) nebo e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce
2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle
odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 nebo 6.
(8)
10 000 Kč.

Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení do
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Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 180
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
l)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní
smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,
jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo
regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle §
120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 122 odst. 4, k)
užívá stavbu v rozporu s kolaudačním
souhlasem,
užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4, m)
užívá změnu stavby v rozporu s
kolaudačním souhlasem,
užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu
podle § 120 odst. 2,
užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,
užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez souhlasu
nebo povolení stavebního úřadu,
užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením
podle § 127 odst. 4,
užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou
v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního
úřadu,
v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, nebo
v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
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b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle
§ 87 odst. 2,
c)

jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou
anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi
zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e)

v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich
vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě,

f)

v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě,

g) v rozporu s § 126 odst. 1 užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným
v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby,
nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové
užívání umožní jiné osobě,
h) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
i)

užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo
povolením podle § 127 odst. 4, nebo takové užívání umožní jiné osobě,

j)

užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123, nebo
takové užívání umožní jiné osobě,

k) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
l)

v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,

m) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení
stavebního úřadu,
n) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
nebo
o) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez
souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
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c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo společného
povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného
inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo společného
povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného
inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo společným
povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem
autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným
povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
a)
b)
c)
d)

(3) Za správní delikt se uloží pokuta
do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) písm. f) nebo
podle odstavce 2 písm. e) nebo m),
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o),
p), q), s), t), u) nebo w) písm. a), d), g), i), j), k) nebo m) nebo podle odstavce 2 písm. d)
nebo g),
do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) písm. b),
c), e), h), l), n), nebo o) nebo podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 181

a)
b)
c)
d)
e)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního
deliktu tím, že
v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,
provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního
plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,
provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo s
regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané,
anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba
ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo
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f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení,
veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s
nimi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že
odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí
správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155 nebo nesplní
povinnost podle § 117 odst. 1.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f) nebo odstavce
2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 4,
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo odstavce 2
písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo
5.
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HLAVA VII
SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ
§ 184a
(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
nebo opatření uskutečněno, dokládá souhlas jeho vlastníka. Není-li žadatel o povolení změny
dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení
změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas
společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.
(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu
dokumentace, nebo projektové dokumentace.
(3) Souhlas není potřebný, je-li možné potřebná práva k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření vyvlastnit.
(4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně u postupů podle části třetí hlavy III a části čtvrté
hlavy I, které nejsou správním řízením.
§ 184b
(1) Je-li řízení podle stavebního zákona navazujícím řízením podle § 3 písm. g) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, postupuje stavební úřad též podle § 9b až 9e zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
(2) V případě vedení navazujícího řízení podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí může veřejnost uplatnit připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání,
je-li konáno; jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, lze
připomínky uplatnit ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, jinak se k nim nepřihlíží.

§ 190
(1) Obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních
obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006.
(2) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávní
smlouvu s jinou obcí o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu; přitom
postupuje podle správního řádu. Jinak pro takovou obec vykonává působnost obecného stavebního
úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu leží.
(31) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů, s výjimkou
a) stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové
právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona,
za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení
den nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová
právní úprava je pro obviněného příznivější,
c) řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy se jednání obviněného
nepovažuje za porušení stavební kázně; v takovém případě se řízení zastaví,
d) řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle zvláštního právního předpisu.
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(42) Neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy dokončí stavební úřad, který
se stal příslušným k vedení řízení v dané věci podle tohoto zákona.
(53) U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů.
(64) V případě pochybnosti příslušný krajský úřad stanoví, který stavební úřad povede
neukončená řízení.
Zmocňovací ustanovení
§ 193
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 29 odst. 1
a 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst. 6, § 61
odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 7, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94a odst.
7, § 95 odst. 7, § 96 odst. 10, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 8, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6,
§ 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 120 odst. 6, § 122 odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6,
§ 128 odst. 8, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 3, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a
§ 162 odst. 7.
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst.
2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55
odst. 7, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst.
5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 7, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst.
11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115
odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, §
127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2,
§ 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.
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ČÁST DRUHÁ
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§7
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v
takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než
50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností
stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí
hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní
Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.1m)
(3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji
označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.
§ 23
Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor
kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v
přenesené působnosti také orgány krajů2a) a orgány obcí.
Ministerstvo
§ 24
(1) Ministerstvo na úseku požární ochrany
a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,
b) zpracovává návrh rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací
občanským sdružením,
c) poskytuje účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,
d) zabezpečuje uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na
pořízení a obnovu požární techniky a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním
poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen "vybrané obecní úřady"),
nebo se podílí na úkolech obce, které plní v přenesené působnosti státní správy podle tohoto zákona
nebo zvláštních právních předpisů,
e) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období stavu ohrožení
státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,2b)
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f) řídí výkon státní správy,
g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
h) kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům krajů,
i) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární
ochrany,
j) zabezpečuje výzkum a vývoj,
k) stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjišťování těchto
příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,
l) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a
podílí se na jejím zabezpečování,
m) vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,
n) na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při
posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu,
o) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a ústřední
řízení záchranných prací,
p) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární
ochrany,
r) zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,
s) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru.,
t) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení pro
stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury14) z hlediska požární ochrany.
(2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky
požární ochrany technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí
nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární
ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární
ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření
ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě
ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek
požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů
stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím
podmínky požární ochrany staveb.
§ 31
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
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b) posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících
se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9
stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d),
g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v
§ 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení
změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení
zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního
předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární
bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.
c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených
podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných
stanovisek,
d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních předpisů,1i)
z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně
bezpečnostních zařízení (§ 6a),
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán vykonávající
státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků orgánu
vykonávajícímu státní požární dozor.
(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního
zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9
stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s
výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících
charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro
více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit
pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření
podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u
staveb uvedených v písmenech a) a b).
(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených
požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované
zvláštním právním předpisem.3d)
§ 31
Výkon státního požárního dozoru
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(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním
1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby
nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,
2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8.
3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm.
e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,
4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou
rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,
5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a
c) stavebního zákona,
6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci
s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního
zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní
budovy určené souborně pro více než 50 osob,
8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně
projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou
schvalovány v režimu stavebního povolení,
9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu
výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v
bodech 3 až 8,
10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci
k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení
nezbytných úprav,
11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle
§ 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního
zákona.
Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního
právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro
posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je
vykonáván státní požární dozor,
c)

ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících
z vydaných stanovisek,
d) posuzováním a typovým schvalováním zařízení dálkového přenosu určeného pro účely
Hasičského záchranného sboru České republiky,
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b)
až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto
opatření.
(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor stanoví kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné
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zprávy o odstranění nedostatků uloženém podle odstavce 1 písm. h) orgánu vykonávajícímu
státní požární dozor.
(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených
požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona.
(4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b)
předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení.
§ 32
Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) u staveb, které se mají
uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.
§ 32
Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c)
a) u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů,
b) u staveb, které si vyhradí,
c) u zařízení podle § 31 odst. 1 písm. d).

§ 95
Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 68
odst. 2 a § 73 odst. 3. 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 jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu11) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony
podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplatněná k návrhu regulačního
plánu nejsou správním rozhodnutím.
__________________
1m)
13)

§ 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb.
Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006, v platném znění.
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ČÁST TŘETÍ
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 14
Obnova kulturních památek
(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování
nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem
vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní
památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je
v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen
k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a
osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím
pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona
vyloučena (§ 6a, § 17).
(3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze
tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání
kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného
záměru.
(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn
staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací,
prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9),
nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby,
terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími
pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným
stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní
památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu. V souladu se závazným stanoviskem
uvedených správních orgánů rozhoduje stavební úřad také ve společném územním a
stavebním řízení podle stavebního zákona.
(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo
udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad
dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu.
(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po
předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na
její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží
odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve
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lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče
ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů
nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá
závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.
(7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby,
změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin
nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant
projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění
podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná
organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému
dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné
vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li
o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.
(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě
povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných,
uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.
(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové
péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.
(10) Podrobnosti o podmínkách pro dokumentaci obnovy a pro provádění obnovy kulturních
památek stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 26
Ministerstvo kultury
(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České
republice.
(2) Ministerstvo kultury
a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní památkové péče,
b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro ni
všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy
kulturních památek,
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje 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 dědictví18b), a ve vztahu
k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,
e) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně výchovné
využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní politiky,
f) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče,
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g) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči,
h) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově
pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání,
i) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče,
j) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou organizací s
celostátní působností,
k) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.
(3) Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva,
krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti státní památkové péče.
________________________
31)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry
transevropské 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.“.
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ČÁST ČTVRTÁ
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 19
Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území
(1) Rozhodnutí o umístění Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které
nesouvisí s dobýváním, může vydat povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen
na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s
obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby
nebo zařízení.
(2) Žadatel o vydání rozhodnutí o povolení umístění stavby nebo zařízení v chráněném
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle
odstavce 1.
(3) Ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu
energetické infrastruktury27), které mají být umístěny v chráněném ložiskovém území,
uplatňuje závazné stanovisko z hledisek odstavce 1 Český báňský úřad, který je rovněž
dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické
infrastruktury.
________________________
27)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry
transevropské 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.“.

§ 33
Řešení střetů zájmů
(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle
zvláštních předpisů, 11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány
a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné
součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při
zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.
(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a
dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana
objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém
rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda
je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas.
Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy, kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení
chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo
rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštními předpisy. 11)
(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou,
rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s ministerstvem
životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v součinnosti s ostatními
dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu.
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(4) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je
povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny.
(5) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících s
dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s obvodním báňským
úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17) Jde-li o stavby a zařízení,
která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, uskuteční se ochranná opatření na
náklad organizace.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací do plánu
zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů.
(7) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při
vymezení zastavěného území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním a stavebním
řízení podle zvláštního právního předpisu10), stavebním nebo společném územním a stavebním
řízení podle stavebního zákona. V uvedených případech se postupuje podle správního řádu.
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ČÁST PÁTÁ
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 13
Využití výsledků geologických prací při územním plánování
(1) Orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich
hospodárné využití.
(2) Ministerstvo 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.
(3) Ministerstvo může v zájmu racionálního postupu při územním plánování vymezit území se
zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se
zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry, kde mohou stavební úřady vydat územní
rozhodnutí jen na základě jeho závazného stanoviska5c). V území vojenských újezdů6) a v
zájmových územích vojenské správy postupuje ministerstvo v dohodě s Ministerstvem obrany.
(4) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury23).
________________________
23)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry
transevropské 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.“.

§ 25
Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 7. Pokud se v tomto
zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím
také společné územní a stavební řízení a společné povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje podle stavebního zákona.
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ČÁST ŠESTÁ
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
s vyznačením navrhovaných změn
§8
Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno
jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen
po dohodě se silničním správním úřadem6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může
orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem6a).
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při
správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské
soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou
charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního
prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení,
oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené
zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se
kácení dřevin zpravidla provádí.
(6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení,
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním
řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je
nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán
ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena,
vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení
nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného
v řízeních podle věty první obdobně.
____________________
6)

§ 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č.
186/2006 Sb.
6a)
§ 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 175/2002 Sb.
6b)
Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24
odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona 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 předpisů.

§ 43
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
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(1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36
odst. 2, § 45h a 45i v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody,
schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda.
(2) Správním orgánem příslušným k udělení výjimky podle odstavce 1 je Ministerstvo životního
prostředí. Ministerstvo po obdržení žádosti o výjimku předloží tuto žádost do 60 dnů na jednání
vlády. Do 30 dnů po projednání ve vládě vydá ministerstvo rozhodnutí podle usnesení vlády.
(3) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 a § 36
odst. 2 lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v
zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu
předmětu ochrany zvláště chráněného území.
(4) Výjimky podle odstavce 3 uděluje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Jde-li o
umístění nebo povolení záměru, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury, uděluje výjimku Ministerstvo životního prostředí.
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 příznivý stav předmětu 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. 4 nestanoví jiný postup.
§ 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 příznivý stav předmětu 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.
(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
ustanovení a zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo
záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv
na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Politika územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního právního předpisu17).
(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
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na životní prostředí. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují
podle zvláštního právního předpisu17).
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze fyzické
osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). Podmínkou pro udělení
autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky
odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace se
uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a důvody pro
odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Při
posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje
podle zvláštního právního předpisů.19e) Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným
uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou
činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního právního
předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen. Ministerstvo si za
účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu19h) výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 3
nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České
republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3, pokud prokáže,
že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie.
(6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního
prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle
odstavce 5 písm. a) a b).
(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce 3 mohou být
vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro
vydání tohoto rozhodnutí.
(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej
může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování vlivů na
životní prostředí19d) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za
podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné
podmínky zvláště chráněných území.
(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 prostředí3b) 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.
(9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení
bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních
opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit podle odstavce 11. Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný
negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti a neexistuje variantní řešení bez významného negativního vlivu, lze schválit jen
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variantu s nejmenším možným významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných
pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti
nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou
závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části.
Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo
zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou
lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.
(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 žádosti o stanovisko podnětu do
dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle odstavce 9
obdobně.
(11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na životní
prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán ochrany přírody může stanovit pouze tato
kompenzační opatření. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu
opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí být
zahrnuta do koncepce. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely záměru stanoví
rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení záměru;
uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení
vedeného příslušným orgánem. O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění
informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které
informuje Komisi.
(11) Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu
opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí
být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro
účely záměru, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti,
stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu příslušného ke
schválení záměru. Kompenzační opatření může orgán ochrany přírody stanovit pouze
v případě, že shledá naplnění naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle
odstavce 9 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých
důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle odstavce 10. Ode dne odeslání
podnětu do dne uložení kompenzačních opatření orgánem ochrany přírody lhůty
v příslušných řízeních neběží. Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před
realizací záměru. Zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany
přírody, který je stanovil. Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení
odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a to do dne vydání vyjádření
orgánu ochrany přírody, kterým bude zajištění kompenzačních opatření potvrzeno.
(12) O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje
příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které
informuje Komisi.
(13) Náležitosti posouzení podle odstavce 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí
vyhláškou.
___________________
1e)

Směrnice Rady 92/43/EHS.
Směrnice Rady 92/43/EHS.
4c)
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.
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1g)

17)

Zákon č. 183/2006 Sb.
Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství), zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
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.
Zákon č. 100/2001 Sb.
19e)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
19f)
§ 20 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb.
19g)
§ 5 zákona č. 18/2004 Sb.
19h)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19a)

§ 67
Povinnosti investorů
(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné
zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona
(dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu
dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále
jen "biologické hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k
povolení zamýšleného zásahu. Podrobnosti biologického hodnocení upraví Ministerstvo životního
prostředí obecně závazným právním předpisem.
(2) Provedení biologického hodnocení podle odstavce 1 se neuloží, pokud je součástí jiného
ekologického hodnocení podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního
prostředí33) a splňuje zároveň požadavky na biologické hodnocení.
(3) Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 se využívá jako
podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.
(4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných právních předpisů nebo z výsledku
biologického hodnocení podle odstavce 1 či 2 potřeba zajištění přiměřených náhradních opatření k
ochraně přírody (například vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin), je
investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. O rozsahu a nezbytnosti těchto opatření
rozhodne orgán ochrany přírody.
____________________
33)

Zákon č. 17/1992 Sb.

§ 67
Povinnosti investorů
(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné
zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto
zákona (dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení
vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy33). V případě pochybností o závažnosti
zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí
uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody
vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných
tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je
návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště
chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(2) Hodnocení podle odstavce 1 se použije jako součást posouzení vlivů na životní
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň
požadavky tohoto zákona.
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(3) Hodnocení podle odstavce 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či
závazného stanoviska podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží také v elektronické
podobě.
(4) Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení
podle odstavce 1 potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění
negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato
opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán
ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.
___________________
38)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
39a)
§ 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39)

§ 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,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,
c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v
zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a
krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských
společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť,
f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků a
plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle §
4 odst. 1,
b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných
mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení,
vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 5
odst. 8 až 11,
d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech
mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v národních
parcích a v národních přírodních rezervacích,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy
právních předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,
f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává
povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,
g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území
přírodních rezervací a přírodních památek,
h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní parky, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště
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chráněných území a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních
parků podle § 38,
i) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území a dále ptačích oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu;
oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území
katastrálním úřadům,
j) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4
a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,
k) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu a
zveřejňuje je prostřednictvím internetu,
l) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,
m) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků,
občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné programy
podle § 52,
n) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
o) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b),
p) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené
působnosti, Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí,
q) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z
hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,
r) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud
nebyly zřízeny jiným zákonem41),
s) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče
a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,
t) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří
součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a
stavby na území správních obvodů správ, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy.
(4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti
projektů společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury vykonává
státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů,
obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Agentury.
(4) (5) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť,
evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území
České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a
podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba
povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto
pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle § 8 odst.
5,
e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění
provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací podle § 10
odst. 5,
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f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí
podle § 17 odst. 2 a § 27 odst. 2,
g) stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh osob osvobozených od poplatku,
vzor potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných
míst na území národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle § 24
odst. 3,
h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná
pásma těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují
nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území národních
parků a jejich ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich ochrany,
i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, náležitosti a
obsah záměru podle § 40 odst. 1, podrobnosti o vedení ústředního seznamu a určuje organizační
složka státu pověřená vedením ústředního seznamu podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu
označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle § 42 odst. 5
a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i mapových podkladech podle §
47 odst. 3,
j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně
chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových podkladech
podle § 39 odst. 2,
k) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13,
k) l) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i
mapových podkladech podle § 45c odst. 1, obsah a náležitosti souhrnů doporučených opatření pro
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3 a způsob označení ptačích oblastí v
terénu i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,
l) m) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení
autorizace a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,
m) n) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
podle § 48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále
bližší podmínky jejich ochrany,
n) o) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor
osvědčení podle § 54 odst. 11,
o) p) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor
uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven
jiným předpisem,
p) q) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3
zákona,
q) r) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a
biologickém hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,
r) s) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3
a náležitosti dohody o jeho poskytování,
s) t) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků,
t) u) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro
výkon stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,
u) v) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení
pracovníků ochrany přírody podle § 82 odst. 2,
v) w) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb.
do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
w) x) zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana zvláště chráněných území
vyhlášených podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy.
(5) (6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.
____________________
126

40b)

§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu.
41)
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 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.
(2) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní rozhodnutí nebo stavební povolení,
rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního
zákona.
(2) (3) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé
souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu43b), zejména z důvodu výcviku nebo cvičení
ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody z důvodu obrany státu v
těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z
důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení
ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo
vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody
nepřekročil nezbytně nutnou míru.
(3) (4) Při hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních ložisek nerostů44) lze
povinnosti podle § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51 odst. 2 uplatnit jen v dohodě s osobou
oprávněnou k výkonu hornické činnosti podle zvláštního předpisu.45)
(4) (5) Nápravné opatření podle § 86 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na
chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodních
stanovištích vymezených v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů46a) vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů46a). Zahájené řízení o uložení
nápravného opatření podle § 86 orgán ochrany přírody přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické
újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodních
stanovištích vymezených v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů46a) zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů46a).
(5) (6) Státní přírodní rezervace vyhlášené podle § 4 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní
ochraně přírody, se převádějí do kategorie národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních
rezervací (§ 33), národních přírodních památek (§ 35) nebo přírodních památek (§ 36). Kategorizaci
těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(6) (7) Chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy vyhlášené
podle § 5 zákona č. 40/1956 Sb. se vyhlašují za národní přírodní památky či přírodní památky (§ 35
a 36). Kategorizaci těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným
právním předpisem.
(7) (8) Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky vyhlášené podle § 6 zákona
č. 40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky (§ 36), pokud nebudou zařazeny do kategorie
národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33) nebo národních přírodních
památek (§ 35) Ministerstvem životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(8) (9) Stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. za chráněné
přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky se tímto prohlašují památnými stromy (§ 46).
(9) (10) Národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1956
Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 15) a chráněné krajinné oblasti (§ 25).
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(10) (11) Oblasti klidu vyhlášené obecně závaznými právními předpisy okresních národních
výborů se tímto prohlašují za přírodní parky (§ 12).
(11) (12) Dosavadní ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle dřívějších
předpisů před účinností tohoto zákona ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie
přírodní rezervace nebo přírodní památka, může Ministerstvo životního prostředí zrušit obecně
závazným právním předpisem v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště chráněné
území okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou nebo správou národního parku podle tohoto
zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.
(12) (13) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 a § 12 se nevztahují na činnosti konané v přímé
souvislosti se správou státních hranic.47a) Případné poškozování přírody z důvodu správy státních
hranic v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru.
(13) (14) K zajištění přehledu o pozemcích v obvodu své působnosti pro účely ochrany
přírody a pro vymezování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem jsou orgány
ochrany přírody a organizační složka státu pověřená správou ústředního seznamu oprávněny
využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí.47b)
(14) (15) Činnosti zakázané nebo omezené bližšími ochrannými podmínkami uvedenými v
právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, státní
přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky, chráněná naleziště,
chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy a jejich ochranná pásma podle zákona č.
40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se nadále považují za činnosti vázané na souhlas orgánu
ochrany přírody podle § 44 odst. 3.
(15) (16) V řízeních podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy
chráněné tímto zákonem, jsou orgány ochrany přírody dotčenými orgány.
(16) (17) Zákazy vstupu a vjezdu stanovené tímto zákonem se nevztahují na pracovníky
orgánů ochrany přírody a stráže ochrany přírody při plnění povinností plynoucích z tohoto zákona.
(17) (18) Orgány ochrany přírody poskytují předběžné informace podle správního řádu47c).
____________________
47)

Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu.
41)
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
43)
Zákon č. 71/1967 Sb.
43a)
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
43b)
Zákon č. 222/1999 Sb.
44)
§ 11 zákona č. 44/1988 Sb.
45)
§ 15 až 19 zákona č. 44/1988 Sb.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
46)
Např. zákon č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 53/1966
Sb., zákon č. 23/1962 Sb., zákon č. 102/1963 Sb.
46a)
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
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ČÁST SEDMÁ
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 17
Ministerstvo životního prostředí
a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k 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,
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,

prostorů,

je-li

c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a
více krajů,
d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí
s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle §
11b odst. 2,
e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak orgány
ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly,
f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního prostředí a
zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,
g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně
zemědělského půdního fondu,
h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu podněty k
tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
i) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím
uložených opatření k nápravě,
k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných
souhlasů,
l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou národního
parku a ,
m) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li
být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha.,
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n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické
infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy za zemědělského půdního
fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu energetické
infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává
potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
___________
38)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST OSMÁ
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví České republiky,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a
jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad
a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového
objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1. ve vlastnictví České republiky, nebo
2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
Ministerstvem kultury a vlastníkem,
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se
zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a
registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské
společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se
zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových
organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných
organizací,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící
1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské
podnikání,
3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. knihovně vedené v evidenci knihoven,
5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7. zařízení sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící
výlučně
1.
k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2.
k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3.
k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4.
pro třídění a sběr odpadů,
5.
pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
6.
pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních
předpisů upravujících odpady,
7.
provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8.
provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9.
provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná
energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
131

10.

pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají
teplo spotřebitelům,
11.
pro čistírny odpadních vod,
12.
rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,
i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího
pohřebnictví,
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou
národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných
oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky
ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným
způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem
následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým
zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního
zákona
1.
upravující vodní tok,
2.
přehrady,
3.
sloužící ochraně před povodněmi,
4.
sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
5.
vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
6.
kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
7.
přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení
podle energetického zákona,
o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní
komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a
přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem
speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto
staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního
a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody
elektrické energie a plynů,
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných
studijních programů,
s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí,
zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak
obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků
takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území podle
stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak obec
stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním
číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,
w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu
jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.
x) nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona
upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je
vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých
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věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně
obecně závaznou vyhláškou.
(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou
jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby
nebo zdanitelné jednotky.
(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li
užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo
propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou
osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm.
d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání,
pronajímány nebo propachtovány. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a t) jsou osvobozeny
od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.
(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1
písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.
(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
§6
Sazba daně
(1) Sazba daně činí u pozemků
orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
0,25 %.
(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro
zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství
1,00 Kč,
průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání
5,00 Kč,
stavebních pozemků
2,00 Kč,
ostatních ploch
0,20 Kč,
zastavěných ploch a nádvoří
0,20 Kč.
(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou
nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou
bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě
veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše
nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění
zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane
být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou
předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení
autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
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3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech16e) a ve Františkových Lázních,
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního
sčítání lidu;
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven
v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění
koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.
(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2
evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a
nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce,
včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit
rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se
sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

§9
Osvobození od daně
(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny
zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky,
zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území
se nacházejí,
zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými
zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle
mezinárodního
práva
požívají
diplomatických
a
konzulárních
výsad
a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku,
který je
1. ve vlastnictví České republiky, nebo
2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový
rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími
způsoby využití objektu,
zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví registrovaných
církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a
náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní
správy těchto církví a náboženských společností,
zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví obecně
prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů,
mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
(zrušeno)
(zrušeno)
zdanitelné stavby
1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3. k závlaze a odvodňování pozemků,
4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle
energetického zákona,
134

j)

zdanitelné stavby drah a na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu
s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu
užívány k veřejné dopravě,
k) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící
1. školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské
podnikání,
3. muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,
5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7. zařízením sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
9. spolkům zdravotně postižených občanů.
l) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
m) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící výlučně
1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních
předpisů upravujících odpady,
7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná
energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo
spotřebitelům, nebo
11. jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování,
n) zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou
společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k
jejich trvalému bydlení,
o) zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně
posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2. držitele průkazu ZTP/P,
p) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky kulturních památek po provedení stavební úpravy,
počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,
r) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení
změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém
využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, nejde-li o její přímé
spalování,
s) zrušeno
t) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho
územním obvodu,
u) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol.
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w) nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně
podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené nebo zřízené pro účely realizace
investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě
osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné
stavby ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.
(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitelné stavby nebo zdanitelné
jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části
zdanitelné stavby nebo podlahová plocha zdanitelné jednotky podléhající osvobození k celkové
podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše zdanitelné jednotky.
(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle
odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.
(4) Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a zdanitelné jednotky, které
zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou
osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo
propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu
anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání.
Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v)
jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, nebo pronajímány
nebo propachtovány. Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se
nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na
systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.
(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1
písm. d) až f), k), m) až r), u) až w) v daňovém přiznání.
____________________
16d)
16e)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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ČÁST DEVÁTÁ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 38l
Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle §
35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně
(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník plátci daně
a) potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele
veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění,
b) smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v
uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého
stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky o částce
úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní
příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním
úvěrem,
c) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) stavebním povolením,
společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby a po
dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví,
d) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. b) a c) výpisem z listu
vlastnictví a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku
uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby,
e) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. e) výpisem z listu
vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný
než garáž, sklep nebo komoru, ve vlastnictví anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt nebo o jednotku,
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v nájmu, anebo dokladem o
trvalém pobytu, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž,
sklep nebo komoru, v užívání,
f) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) a g), potvrzením
právnické osoby, že je jejím členem,
g) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. f), výpisem z listu
vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný
než garáž, sklep nebo komoru ve vlastnictví, anebo potvrzením právnické osoby o členství, je-li
předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s právem užívání bytu,
h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o doplňkovém penzijním
spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti
poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzením penzijní společnosti nebo instituce
penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním
příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,
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i) smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona upravujícího pojistnou
smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho
soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části
jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období,
j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém
zdaňovacím období,
k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle
zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; jedná-li se o osobu s těžším
zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla
uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém
stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.
(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje
poplatník plátci daně
a) dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba
odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem,
b) rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu,
uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá invalidní
důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně,
c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá
jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve
třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého
nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního
důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím
stupni,
d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba
odst. 1 písm. e),
e) potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f),
f) potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte
poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.
(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník plátci
daně
a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která
nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
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c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní,
potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti
druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši,
d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník
vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí
povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
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ČÁST DESÁTÁ
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
§4
Obvod dráhy
(1) Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím nebo společným povolením,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, pro umístění stavby dráhy.
(2) Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami
vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.
(3) Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní
koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi
pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby
dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci.
§7
Stavební a společné územní a stavební řízení
(1) Speciálním stavebním úřadem3) pro stavby dráhy a stavby na dráze je drážní správní
úřad.
(2) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před vydáním kolaudačního souhlasu
kolaudací ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem
ovlivňují podmínky bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní
správní úřad ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a
zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis.
(3) Stavbu, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, lze zřizovat a
provozovat jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.
(3) Pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby na dráze, stavby,
která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu
dráhy, je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko drážního správního úřadu.
V souhlasném závazném stanovisku drážní správní úřad stanoví podmínky pro zajištění
bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Nesouhlasné stanovisko lze vydat
pouze tehdy, pokud by stavbou mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz
dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle věty druhé není možné toto riziko
odstranit.
§9
(1) V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost
a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné
odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se
souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.
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(2) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí
pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy,
odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek
omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků,
popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly
škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a
nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského
zákoníku.
(3) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném
zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné
míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu
jinak.
(4) Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně
nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického
práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních
nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává
na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel
dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při
ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do
stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti.
§ 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,
c) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti rozhodnutí
Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí,
d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska
zájmů a záměrů ve věcech drah. ,
e) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury13) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech
drážních úřadů.
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ČÁST JEDENÁCTÁ
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 5a
Stavby na sledované vodní cestě
Pro účely ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního
povolení nebo kolaudačního souhlasu vydává plavební úřad závazné stanovisko k umísťování,
provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a
technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty
určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do přilehlého území. Pro účely umístění,
povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko
plavebního úřadu, jde-li o stavbu přesahující do sledované vodní cesty nebo o stavbu
dopravní a technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované
vodní cesty určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do přilehlého území. Plavební
úřad vydá souhlasné závazné stanovisko, neohrozí-li umístění, provedení nebo užívání stavby
dodržování plavebně provozních podmínek pro provozování plavby, správu sledované vodní cesty
nebo plnění povinností účastníků plavebního provozu na sledované vodní cestě.
§ 41
Ministerstvo dopravy
a) pověřuje právnickou osobu prováděním technických prohlídek plavidel,
b) rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému říčních informačních služeb,
c) vydává stanovisko pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy,
d) rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy a
e) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti rozhodnutí
Státní plavební správy.,
k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury22).
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ČÁST DVANÁCTÁ
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 49
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti
kraje (§ 32 odst. 2),
b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu státní
správy lesů,
c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z
těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,
d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).
(3) Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,
d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,
f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku podle
přílohy k tomuto zákonu,
g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),
h) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
i) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,
j) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto
zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
k) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 4),
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l) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v
působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z účastníků
Vojenský lesní úřad,
n) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.
(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského
úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.
(5) 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 energetické infrastruktury z hlediska
působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle odstavce 4 a § 47
odst. 2.
§ 58
Ustanovení společná
(1) Práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má nájemce, popřípadě
podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a
podnájemcem výslovně nestanoví jinak.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení o
věcech upravených tímto zákonem podle správníhořádu.30) Stanoviska uplatněná k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
(3) Pokud může rozhodnutí orgánu státní správy lesů ovlivnit hospodaření v lesích nebo
plnění funkcí lesů v územním obvodu jiného orgánu státní správy lesů, rozhodne příslušný orgán
státní správy lesů po předchozím projednání s tímto orgánem.
(4) Opatření podle § 51 odst. 1 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích
vydáno nápravné opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů31), které je dostatečné k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě ke zlepšení
stavu lesů a plnění jejich funkcí. Zahájené řízení o uložení opatření podle § 51 odst. 1 příslušný
orgán státní správy lesů přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích zahájeno řízení o
uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o
změně některých zákonů31).
(5) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o
povolení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
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ČÁST TŘINÁCTÁ
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve změní pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 10
Připojování pozemních komunikací
(1)
Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo
připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední
nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.
(2)
Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci nižší kategorie nebo třídy.
(3)
Na dálnici a na rychlostní silnici, silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci
podle § 6 odst. 3 může být přímo připojena z odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží
výlučně uživatelům těchto pozemních komunikací (např. čerpací stanice pohonných hmot,
motorest, motel, autoservis).
(4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení
a) o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci,
o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas stanovisko vlastníka
pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,
b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového
připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas stanovisko vlastníka dotčené pozemní
komunikace,
a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas dálnici, též závazné stanovisko
Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu závazné stanovisko
Policie České republiky.
(5) Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným
stanoviskem dotčeného orgánu.
(56) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování pozemních komunikací
navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.
§ 16
Územní řízení a stavební řízení
Územní, stavební a společné územní a stavební řízení
(1)
Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace je speciálním stavebním úřadem4) příslušný silniční správní úřad.
(2) V územním řízení a ve stavebním řízení, stavebním a ve společném územním a
stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemní komunikaci
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a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,
b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné
účelové komunikace.
(3) Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní a stavební, stavební
a společné územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně
přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou
dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí.6) K žádosti o zahájení územního řízení a
stavebního, stavebního a společného územního a stavebního řízení pro stavbu tunelu nad 500 m
navrhovatel přikládá kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním právním předpisem5) bezpečnostní
dokumentaci, která obsahuje bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. Nevykonává-li
Ministerstvo dopravy působnost speciálního stavebního úřadu je dotčeným orgánem v územním a
stavebním, stavebním a společném územním a stavebním řízení pro stavbu tunelu nad 500 m.
(4) Prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní
komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení
speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí
předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace.
§ 18g
Posouzení stavby a její dokumentace
(1)
Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání kolaudačního
souhlasu, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo o kolaudaci pro
stavbu pozemní komunikace, která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit
posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) a
stavby samotné z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen
„audit bezpečnosti pozemních komunikací“).
(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 podléhá
a) návrh dokumentace záměru,
b) návrh projektové dokumentace,
c) provedená stavba pro zkušební provoz a
d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas kolaudaci.
(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména
souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní
komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení
předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního
provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu vyhodnocením, zda a jakým způsobem
vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým nevyhověla, uvede důvody jejich
nepřijetí.
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o vydání
a) stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, zprávu
a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a
b) kolaudačního souhlasu kolaudaci zprávu a vyhodnocení u stavby podle odstavce 2 písm. c) a d).
(5) Ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, pro stavbu pozemní komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží provedení
zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5).
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(6) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu
nebo ve společném územním a stavebním řízení a při kolaudaci podle zvláštních předpisů o
územním plánování a stavebním řádu5) ověří, zda je předložená zpráva a vyhodnocení podle
odstavce 4 úplná a zda zpráva byla zpracována k tomu oprávněnou osobou.
(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí
a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv
charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci.
Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací stanoví prováděcí právní předpis.
Silniční ochranná pásma
§ 30
(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro
nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká
na základě rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje.5)
(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici
pásma hranice silničního pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I.
třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy.
(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo
evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27),
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m,
nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u
oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami
upravených půdorysů budov, tvoří území.
Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně
dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.
(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ
povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené
pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů.
§ 32
(1) V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním
správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených
a) umisťovat a provádět stavby, které podle zvláštních předpisů5) vyžadují povolení, souhlas nebo
ohlášení stavebnímu úřadu,
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b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě
vozovky.
Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o stavebním řádu.5)
(2) Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní
dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a
pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
(3) V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení
nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu.
§ 40
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové
komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a
obecní úřad obce s rozšířenou působností, 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 úřadu4) podle tohoto
zákona ve věcech dálnic,
d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a
užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, 10)
pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
g) uplatňuje stanovisko k územní plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním a
společném územním a stavebním řízení z hlediska 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,
h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a
poskytovatelem evropského mýtného podle § 22h odst. 3,
i) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí inteligentního
dopravního systému,
j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5.,
k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury38).
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(3) Krajský úřad
a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními
předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
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,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z
hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic
II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné
účelové komunikaci,
c) projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je
příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních deliktů podle § 42a odst. 4
písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
(5) Obce
a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní
komunikace z této kategorie,
b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.
(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních
úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán
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může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož
územním obvodu se má věc uskutečnit.
(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronického
mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno v systému
elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné
stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu
mýtného,
c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo
kontrole vybavení elektronickým kupónem a úhrady časového poplatku.
(9) Celní úřad projednává správní delikty podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a) až d) a §
42b odst. 2. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který
přestupek zjistil jako první.
§ 46
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu podle §
21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit výši slevy na
mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na mýtném podle § 22
odst. 3.
(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4, § 10
odst. 5§ 10 odst. 6, § 12a odst. 3, § 16 odst. 3, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst.
1, § 21a odst. 5, § 21c odst. 2, 4 a 8, § 21d odst. 2, § 21e písm. b), § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, §
22c odst. 2 písm. f), § 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, §
24 odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 6, § 29a odst. 8, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b
odst. 6, § 38d odst. 5 a § 41 odst. 3.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
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 pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Zřízení Úřadu pro civilní letectví
(1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen "Úřad") pro
výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy.
(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní
službě.
(3) Úřad spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen "Agentura")
na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c). Rozsah a podmínky spolupráce
jsou dále upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.
(4) Provádí-li Úřad činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro výnosy z těchto činností
zvláštní účet a vést oddělené účtování nákladů a výnosů. Prostředky účtu je Úřad oprávněn použít
jen na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců, nákup technických zařízení a financování dalších
potřeb nezbytných pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané prostředky účtu v kalendářním
roce jsou příjmem státního rozpočtu. Výkaz o hospodaření s účtem za příslušný kalendářní rok je
Úřad povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup1d) do 6 měsíců od konce
příslušného kalendářního roku.
(5) Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1e).
(6) Úřad může svým rozhodnutím pověřit plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo
vhodnosti použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu právnickou
osobu, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1f). Úřad
pověření odejme za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1f).
(7) Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci
cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie1g) a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností.
(8) Úřad dohlíží na plnění povinností
a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním
postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1h),
b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1i).
(9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8 písm. a) a b) provozovatele cestovní
kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad.
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(10) Nesnese-li věc odkladu a je-li to potřebné k plnění závazku vyplývajícího z přímo
použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do doby schválení jeho organizační struktury
nebo její změny podle zákona o státní službě prozatímně postupovat tak, jako by navržená
organizační struktura nebo její změna byla schválena; to neplatí, pokud by tím došlo ke skončení
služebního poměru.
(11) Úřad je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury35).
§ 36
Letecká stavba
(1) Leteckou stavbou je
a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení,
b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez
zřetele na jejich stavebně technické provedení a
c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.
(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby
pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou
meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a
rádiová návěstidla.
(3) Speciálním stavebním úřadem4) pro letecké stavby je Úřad.
(4) Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle stavebního zákona na
základě posouzení provozní způsobilosti při kolaudaci podle stavebního zákona posoudí také
provozní způsobilost letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§9
Členění pozemků
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
stavební pozemky,
zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice,
zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné
nelesní pozemky,
pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy,
jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26).

(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na
nezastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným
územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním
souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná
zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu
určenému k zastavění,
3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v
jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu
pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v
katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se
společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků
druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
b) zastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru
nemovitostí.
a)

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití
stanoví vyhláška.
(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen
podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které
nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní
hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování
není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky,
sochami apod.
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(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru
nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se
vychází při oceňování ze skutečného stavu.
____________________________________
5)

6)
26)

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
§ 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 76
(1) Na postupy podle tohoto zákona se vztahuje správní řád36), není-li tímto zákonem
stanoveno jinak. Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním
rozhodnutím. Stanoviska a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí
podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu36a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Pokud se v tomto zákoně používá pojmu územní řízení nebo stavební řízení, rozumí se tím
také společné územní a stavební řízení podle stavebního zákona.
(2) Odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy podle § 30 odst. 2, § 35 odst. 1
písm. b), § 36 odst. 3, § 42 odst. 3 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. d) nemá odkladný účinek. Toto
rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných
veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím
nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.
(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se
označuje názvem nařízení Státní veterinární správy a
a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, vyhlásí se tak,
že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na
dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.
Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy,
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. To platí přiměřeně také pro
ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro
změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1,
b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, vyvěšuje se na úředních
deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a
zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou
nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé
hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním
rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a
účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních
opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před
jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je
povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy vyhlášení těchto opatření, jejich
změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán.
(4) Správní řád se neuplatní v řízení
a) o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1, které veterinární inspektor ústně oznámí
kontrolované nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o svých zjištěních a nařízených
opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované nebo povinné osobě. Kontrolovaná
osoba může proti tomuto opatření podat námitky, a to do záznamu o tomto opatření, anebo
písemně nejpozději do 3 dnů ode dne předání záznamu. Podané námitky nemají odkladný
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účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li tak,
předloží námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje
se kontrolované osobě,
b) o ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle § 53 odst. 2; o ukončení těchto opatření vyhotoví
krajská veterinární správa zápis, jehož kopii doručí kontrolované osobě.
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ČÁST SEDMNÁCTÁ
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Skladování nouzových zásob
(1) Nouzové zásoby se skladují ve skladovacích zařízeních a lze je skladovat společně s
jinými druhy zásob. Skladovacím zařízením se rozumí samostatná nádrž, nádržový blok, sklad,
technologický výrobní celek, případně jiný objekt splňující technické a ekologické podmínky pro
dlouhodobé skladování ropy nebo ropných produktů. Prováděcí právní předpis stanoví povolený
objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení, včetně požadavků
na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob.
(2) Stavby skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů určených ke skladování a
přepravě nouzových zásob se považují za veřejně prospěšné stavby2).
(3) Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob a k zamezení nebo zmírnění účinků
jejich případných havárií chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo tvoří prostor, jehož hranice
jsou vymezeny svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na všechny strany od
půdorysu těchto zařízení. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje anebo
vydáním územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován
ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu.
(4) V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno
provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, nebo
životy, zdraví a majetek osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, zřizovat
skládky a uskladňovat materiál v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele
takového zařízení.
(5) Nouzové zásoby mohou být skladovány pouze osobou, která na základě smlouvy
zajišťuje pro Správu skladování a další péči o svěřené nouzové zásoby (dále jen „ochraňovatel“).
(6) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány nouzové zásoby České republiky na území
jiného členského státu Evropské unie, nebo nouzové zásoby jiného členského státu Evropské unie
na území České republiky.
(7) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob jiného členského
státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke
skladování nouzových zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž bude stanoveno
zejména místo skladování a vlastník skladovacích zařízení, množství skladované ropy a množství
skladovaných ropných produktů, podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti
nouzových zásob, postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob, vymezení úkolů,
které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle § 9 odst. 1 písm. j); tyto úkoly nemohou být
dále na žádnou další osobu přeneseny.
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(8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy podle odstavce 7 na
území jiného členského státu Evropské unie se zahrnují do celkové výše nouzových zásob České
republiky.
(9) Jakkoliv bránit přepravě nebo použití nouzových zásob skladovaných na území České
republiky pro jiné členské státy Evropské unie se zakazuje.
____________________
2)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST OSMNÁCTÁ
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 18
(1) Do samostatné působnosti městské části náleží
a) schvalování programu rozvoje městské části,
b) oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky
potřebné pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí, a to pro odvoz a
likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, kulturní činnost,
sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, zařízení jim sloužící a
předškolní zařízení, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich
zakladatele a zřizovatele,
c) rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části,
d) navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části,
e) poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám,
f) rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části,
g) schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj,
h) oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí,
společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby
územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu6b) v území městské části.
(2) Městská část se při výkonu samostatné působnosti městské části řídí zákony a jinými
právními předpisy.
(3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména rozhodování o
těchto právních jednáních:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o
převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti26), orgány městské
části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob
založených nebo zřízených městskou částí,
d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů,
e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz,
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) o vzdání se práva a prominutí dluhu,
h) o zastavení movitých a nemovitých věcí,
i) o dohodách o splátkách dluhů,
j) o uzavírání smluv podle § 23, 24, 26 až 27.
(4) Hlavní město Praha může Statutem stanovit rozsah rozhodování městských částí podle
odstavce 3.

____________________
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6a)

§ 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.
227/2009 Sb.
24)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST DEVATENÁCTÁ
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§7
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11)
a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,
b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných
událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s
Ministerstvem zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí opatření
prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v jejichž rámci se
využívají lidské a materiální zdroje.
(2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1
a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a
fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů 12) (dále
jen "podnikající fyzické osoby"),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém,
c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému
krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který
schvaluje ministr vnitra,
d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného
záchranného systému,
e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva,
f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob informování
právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních,
způsobu a době jejich provedení,
g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek
integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu
zřizuje vzdělávací zařízení,
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního
nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, je dotčeným orgánem při posuzování
zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje závazná
stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu
energetické infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva,
i) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické požadavky na
stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení záchranných
prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů
(dále jen "stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany"),
(5) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 až 4 plní generální ředitelství
hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona2).

§ 10
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(1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a
likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva schválená
Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv
nestanoví jinak.
(3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více než jednoho správního obvodu
obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje,
zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností
plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější
havarijní plán"). V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území více krajů, zabezpečuje
koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu a společné řešení mimořádné události krajský
úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.
(4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad
oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu
kraje podle zvláštního právního předpisu.6)
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje
zřízený podle zvláštního zákona. 2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále
řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného systému,
organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného
záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací
zařízení,
zabezpečuje varování a vyrozumění,
koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací
stanovené Ministerstvem vnitra,
organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších
ochranných opatření,
organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou,
potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,
vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní
ochrany v kraji,
uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního
nouzového plánování při přípravě na mimořádné události.
(6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení14)
řízení a ve společném územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva.
(7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly přiměřené a
svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události.
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ČÁST DVACÁTÁ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 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.
(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze
důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z
provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla
být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví,
aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se
nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného
domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo
k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke
stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a
a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit
stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3.
(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby
tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k
prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku,
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 80
Ministerstvo zdravotnictví
(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za tvorbu a
uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a řídí a
kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska
všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení
stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z
mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán
Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná
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očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února kalendářního roku;
stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny antigenního složení
očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování,
f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 9, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 5 a dále
o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví; je
oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle
§ 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6;
na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací
vykonávaných na jejich pracovištích,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých
výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a
rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,
h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a
rozhoduje o jejich ukončení,
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 odst. 1
písm. g),
j) stanoví zveřejněním na své úřední desce další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými
biologickými agens a toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o
pohřebnictví43c); současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a
rozhlasovém vysílání43b),
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný Ministerstvem
obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí
a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem
lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení
zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního
prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a
ochraně veřejného zdraví,
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v hodnocení
zdravotních rizik,
n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují priority
činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně
registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s
výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní další
úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a výrobků
přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví,
že je plní krajské hygienické stanice,
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci,
aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou mezní
hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových
ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí, k jehož
odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční plány,
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní hodnoty,
základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž součástí jsou
návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování veřejnosti o
strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této
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přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření,
jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku,
stanovenými podle § 34,
t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních
plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v
aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem
životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku
většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota
hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí
oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit,
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na strategickém
hlukovém mapování v blízkosti hranic,
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g krajskými
hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými právem Evropské
unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské hygienické stanice soubory údajů
pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím informování Evropské komise v rozsahu upraveném
právem Evropské unie1),
w) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů
pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při
výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu
povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie,
x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává
Pandemický plán zdravotnictví,
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku
prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský stát z přímo
použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě společenství
prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a technická data,
která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají83); sdělováním zpráv a
poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační
složku státu zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti. ,
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77,
s výjimkou § 83.
____________
91)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§7
Snižování energetické náročnosti budov
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení,
žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před
jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit
průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna
2013,
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v
případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený
orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha
bude
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v
případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v
případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky
energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla,
soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek
energie“).
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle
prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení,
žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před
jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník
budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené
budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem
energetické náročnosti budovy
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu
nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího
právního předpisu,
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek
energie podle prováděcího právního předpisu,
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího
právního předpisu.
(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy,
při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky
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obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu
energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy
nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů,
které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým
systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor
jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která
jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo
finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově,
aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie
daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a
pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním
předpisem,
e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500
m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na
internetových stránkách ministerstva,
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své
vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými
měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a
zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou
přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie,
kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů
na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů
nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství
vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v
památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče
splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich
charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků
jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba
energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se
spotřebou energie do 700 GJ za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství
vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s
ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
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g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně
utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu,
která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky
uskutečňované
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním
předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým
posudkem,
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek
vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým
posudkem.
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro
rodinnou rekreaci.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou
náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny
dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu
energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení
energetické náročnosti budovy.
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji
registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu
teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

§13
Ochrana zvláštních zájmů
(1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto
zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých staveb
Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebních úřadů.
(2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů
chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady
uvedené v odstavci 1, 4 nebo 5. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná
stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném
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příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které ministerstvo vydalo státní autorizaci na
výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále Státní energetická inspekce v těchto
řízeních vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena povinnost vypracovat energetický posudek
podle § 9a odst. 1 písm. a).
(3) 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.
(4) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná
stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení pro rozhodnutí a pro jiné
úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb důležitých
pro obranu státu17).
(5) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná
stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení pro rozhodnutí a pro jiné
úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb, které
provádí Ministerstvo vnitra.
____________________
8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
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ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
s vyznačením navrhovaných změn
§ 16
Působnost ministerstva
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných
plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona,
b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z obnovitelných
zdrojů,
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích,
d) informuje Komisi o
1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a
ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž,
2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě
ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav;
informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie,
3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během
předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,
4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,
5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,
6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o
primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k
tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický regulační
úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,
7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a
předpokládanou poptávku po elektřině,
8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,
9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,
10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne
informování Komise,
11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob,
které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity
během následujících 5 nebo více kalendářních let,
12. investičních projektech do energetické infrastruktury,
e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací
kapacity zásobníku plynu,
f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení
výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje,
do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na
výrobu elektřiny a výrobu plynu,
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g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a, zásadám územního rozvoje a
územnímu plánu,
h) předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi,
i) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi,
j) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích,
k) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky
a plynárenství,
vodní zákon
l) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory
regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek
elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení,
m) sleduje
1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské
soustavy a přezkoumává dosažené výsledky,
2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu,
3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a
teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho
následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení
a ohrožení celistvosti energetických soustav,
n) vydává závazné stanovisko k desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové
soustavy a provozovatele přepravní soustavy,
o) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a
údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti,
p) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21),
q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky
pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném
termínu předkládá Komisi,
r) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie
včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
s) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o
statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného
projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného
cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání
Komisi a spolupracujícímu státu,
t) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální
výroby elektřiny,
u) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných
zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá
Komisi,
v) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby
elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,
w) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich
výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,
x) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,
y) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u
staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu,
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staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.
§ 46
Ochranná pásma
(1)
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a
majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění
stavby, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nabytí účinnosti
veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s
umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů,
potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice,
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
7 m,
2. pro vodiče s izolací základní
2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení
1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
12 m,
2. pro vodiče s izolací základní
5 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
20 m,
e) u napětí nad 400 kV
30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV
2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence
1 m.
(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a
e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim
tuto činnost umožnit.
(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního
vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně
od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce obvodového
zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
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stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.
(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými v kolmé vzdálenosti
a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího líce
obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě s
napětím větším než 52 kV,
b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce
obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52
kV včetně,
c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k
distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od
obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s instalovaným
výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u
výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným
výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným
výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické
stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat
růst porosty nad výšku 3 m.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a
přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života,
zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu,
který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(12) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl
poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a
veškeré činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
(13) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v
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bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících
podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo
příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.
(14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV a
koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v případě, že
a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru rotoru,
b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru nebo
výšce větrné elektrárny.
(15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem
listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být minimálně
rovna výšce větrné elektrárny.
(16) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním stavby na
základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33).
____________________
33)

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

§ 68
Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení
plynárenského zařízení do provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno
kolmo na jeho obrys, který činí:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném
území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na
obě strany.
(3) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl
poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a
veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života,
zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou
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plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník
plynu
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a),
zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas
musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční
soustavy, provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě
strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost
umožnit; provozovatel zásobníku plynu dále na vlastní náklad udržuje volný prostor pozemku o
poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch
plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní
telekomunikační sítě nebo plynovodní přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15 m od
osy ústí sondy zásobníku plynu lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy,
provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.
(7) Ochranné pásmo plynárenského zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od
plynárenské soustavy nebo odstraněním stavby.
§ 69
Bezpečnostní pásma
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní
moci územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo
dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud není podle
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení
do provozu.
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno
kolmo na jeho obrys.
(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života,
zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou,
která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.
(5) Bezpečnostní pásmo plynového zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od
plynárenské soustavy nebo trvalým ukončením provozu plynového zařízení nebo odstraněním
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stavby.
§ 87
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro
výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života,
zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se
stavba umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s
umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů,
potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.
(2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na
výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé
vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
(3) U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto
stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.
(4) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl
poškodit zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný
a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození zařízení
pro výrobu nebo rozvod tepelné energie. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky.
Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování
skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po
předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně
prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují
k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v
území o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.
(5) Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se
nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění
bezpečnosti tohoto zařízení.
(6) Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k pravidelné
kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich
nemovitostech. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života,
zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení před zahájením prací povinen vlastníka nebo
správce nemovitosti o rozsahu a době trvání prací informovat a po ukončení prací uvést dotčené
prostory do původního stavu, a není-li to s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu
odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.
____________
11)

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

(7) Ochranné pásmo zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zaniká trvalým
odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním
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zákonem33).
____________________
33)

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

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
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, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné
správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané,
c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně
ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,
d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území,
e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními
předpisy2) a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce
životního prostředí,
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),
g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních
předpisů1a, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto
zákona; za navazující řízení se nepovažuje kolaudační řízení,
h) veřejností jedna nebo více osob,
i) dotčenou veřejností
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých
právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní
činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před
dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem
vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně
200 500 osob,

1a

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a 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 pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
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j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 500 osob.
§6
Oznámení
(1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen předložit oznámení
záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován na území více krajů,
zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). V tomto
případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení, a
postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.
(2) Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen předložit jeho oznámení
písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je podepsána uznávaným
elektronickým podpisem4a. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a
k tomuto zákonu.
(3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám
uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr
podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.
(4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně a na technickém nosiči dat,
popřípadě zaslat elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v počtu vyhotovení
stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a),
b), c) a e) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních
variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.
(5) Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k
tomuto zákonu, a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. U záměrů a
změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit místo oznámení
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k
tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8. U záměrů, které podléhají posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, se oznámení předkládá
vždy.
(5) Nejedná-li se o záměry, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky podle § 11 nebo o záměry, které podle stanoviska
orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou
samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může oznamovatel předložit místo oznámení
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu; v takovém případě se postupuje podle § 8 nebo 10.
(6) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona
o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je
oznamovatel povinen opatřit posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní
autorizace14), zohlednit závěry tohoto posouzení v oznámení a toto posouzení k oznámení
přiložit; oznámení se předkládá ve variantách, pokud z požadavků § 45i odst. 2 zákona o
4a
14)

Například zákon č. 227/2000 Sb.
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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ochraně přírody a krajiny vyplývá nezbytnost jejich zpracování.
(6 7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5 věty první,
zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení
podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný úřad v téže lhůtě
zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") v téže lhůtě
zašle kopii oznámení ministerstvu.
(7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad
podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle kopii
oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům.
(78) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.
§7
Zjišťovací řízení
(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) je
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace a to se zřetelem na
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny,
c) současný stav poznatků a metody posuzování.
(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) je cílem zjišťovacího
řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně
zda záměr může má záměr samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území
významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení
zjištění, že záměr má být posuzován podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také
upřesnění podle odstavce 1.
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné
vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot
uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených
územních samosprávných celků.
(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a
zveřejní jej podle § 16.
(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení podle § 16; v odůvodněných, zvlášť složitých případech, může být tato
lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný
úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům
a zveřejní jej podle § 16.
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(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být posuzován podle
tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru
v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4 a B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle
tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou
základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4 a B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu
a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto
zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo
podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání.
(7) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu
a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, může v odůvodněném
písemném závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení
se považuje za dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle věty
první v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanoví rozsah dopracování oznámení
tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.
(8) V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad navrhnout
zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií
či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.
(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona
o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může
v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované
osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s
ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou,
která je držitelem zvláštní autorizace.
(8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i
výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením
jejich pořadí. Nejedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona (dále jen „stavební
záměr“), může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad navrhnout zpracování
variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.
(9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení
rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle
tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu
dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých
může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou
posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena.
(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů
poté, kdy žaloba došla soudu.
§8
Dokumentace
14

§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k
oznámení podle § 6 odst. 7 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování dokumentace v
písemné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické
podobě. V odůvodněných případech, zejména z technických a ekonomických důvodů, může
příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických příloh
dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na základě
tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji
v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným
celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na internetu zveřejní vždy
alespoň textovou část dokumentace. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci
zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek").
(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení,
vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování
dokumentace v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem
a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto
zákonu.
(2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti
požadované tímto zákonem, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena,
oznamovateli a současně informaci o vrácení dokumentace zveřejní na internetu a zašle
dotčeným územním samosprávným celkům; jinak ji v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní podle § 16.
Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech
záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).
(3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.
(4) Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení zpracovateli
posudku.
(5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě
doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru
doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo
doplnění.
(6) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo přepracovanou
dokumentací nakládá podle odstavce 2. Příslušný úřad doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci
předá neprodleně zpracovateli posudku. Doplnění dokumentace může být zasláno k vyjádření
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejněno podle § 16
až současně s posudkem.
§9
Posudek
(1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou podle §
19 (dále jen "zpracovatel posudku").
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(2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, popřípadě
oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k
tomuto zákonu.
(2) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace a vyjádření k ní
podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno.
Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla
dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena. Tato lhůta
může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů.
(4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení
záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v posudku uvést. Ten,
kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem
zúčastnit na zpracování posudku.
(5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.
(6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady,
které byly použity pro zpracování dokumentace a další údaje nezbytné pro zpracování posudku,
a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku.
(7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu
a formě. Pokud posudek splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10
pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a zajistí zveřejnění
informace o posudku záměru podle § 16. Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona,
příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění
nebo přepracování.
(8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné
celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne
zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. K
vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu nemusí přihlížet.
(9) Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a posudku
podle § 17, neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.
(10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření k posudku a vyjádření
z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání
předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 8.
§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného
projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného
projednání, bylo-li konáno, a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
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záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení
posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění zveřejní jej spolu s posudkem podle §
16.
(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.
Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle
těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na
žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že
nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem
souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.
Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů1a.
(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Nejedná-li
se o společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo o územní
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona (dále jen „řízení s
posouzením vlivů“), stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů
pro navazující řízení. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska
může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel
písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném
území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových
technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující
řízení.
(4) Nejméně Nejedná-li se o řízení s posouzením vlivů, nejméně 30 dnů před podáním
žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro
příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo
vydáno stanovisko. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto
úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné
závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv
na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie,
řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1
písm. f) tohoto zákona. Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad
závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy,
pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není
úplný.
(5) Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru vždy, pokud je
navazujícím řízením stavební řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je řízení o změně
stavby před jejím dokončením.
§ 9b
Navazující řízení
(1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem podle § 25
správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení
1a

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů, a 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 pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
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a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podléhající posuzování podle
tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících
hranice České republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro
navazující řízení,
b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno,
c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými pořizovanými v průběhu
posuzování, které byly zveřejněny se zveřejňují podle § 16,
d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 a podle zvláštních
právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného
veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o
případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom zda a případně v jaké lhůtě
může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o
možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.
Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který
navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.
(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s dotčenými orgány
poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením
předběžnou informaci o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o
vydání rozhodnutí. Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.
(3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního
řádu.
(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení zpřístupnění
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího
řízení,
b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán za účelné.
(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde o podklady pro
rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření
dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního jednání, byloli konáno.
§ 9e
Náležitosti podporující podpisové listiny
V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu
se uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu
a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím
řízení, nebo
b) odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo proti rozhodnutí vydanému v navazujícím
řízení.
Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na podpisový
arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.
Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující řízení k danému záměru.
§ 9e
Náležitosti podporující podpisové listiny
(1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém
archu se uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle § 3 písm. i)
bodu 2, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále
a) skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se
dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle § 9c odst. 3 písm. b),
a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo
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b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6
nebo § 9c odst. 4 a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.
(2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle § 3 písm. i) bodu 2 uvede na
podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí
vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení
k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny
je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti
podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno.
§ 10
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí
(1) Při posuzování stavebního záměru povolovaného v řízení s posouzením vlivů
postupuje příslušný úřad v součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením
vlivů (dále jen „stavební úřad“).
(2) Je-li předmětem řízení s posouzením vlivů pouze část nebo etapa stavebního
záměru, který byl předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k
celému stavebnímu záměru.
(3) Nejedná-li se o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování
dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru
zjišťovacího řízení podle § 7. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto
zákonu. Dokumentaci předkládá oznamovatel stavebnímu úřadu jako součást dokumentace
pro řízení s posouzením vlivů, v počtu vyhotovení stanoveném stavebním zákonem.
Ustanovení § 8 odst. 1 se nepoužije.
(4) V případě, že příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace, která byla
příslušnému úřadu zaslána stavebním úřadem15) jako součást dokumentace pro řízení
s posouzením vlivů, neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost
stavebnímu úřadu a oznamovateli ve lhůtě 10 dnů; jinak v téže lhůtě sdělí stavebnímu úřadu
okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků podle tohoto
zákona. Neobsahuje-li dokumentace náležitosti podle tohoto zákona, může oznamovatel
dokumentaci před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu projednat s příslušným
úřadem. Ustanovení § 8 odst. 2 až 6 se nepoužijí.
(5) Příslušný úřad bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno zahájení řízení
s posouzením vlivů stavebním úřadem, obdrženou dokumentaci zveřejní podle § 16 a doručí
zpracovateli posudku. Nestanoví-li příslušný úřad jinak, zpracovatel posudku se účastní
veřejného ústního jednání podle stavebního zákona, bylo-li nařízeno. Po obdržení výsledků
projednání podle stavebního zákona (dále jen „výsledky projednání“)16 příslušný úřad předá
do 5 dnů výsledky projednání zpracovateli posudku.
(6) Podléhá-li záměr mezistátnímu posuzování, sdělí příslušný úřad tuto skutečnost
stavebnímu úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 4 a po oznámení o zahájení řízení s posouzením
vlivů stavebním úřadem zajistí postup podle § 13 odst. 3 a 4.
(7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, výsledků
projednání a vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13, které se
16

§ 91f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
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vztahují k vlivům na veřejné zdraví a vlivům na životní prostředí v rozsahu podle § 2.
Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Doba pro zpracování
posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny
výsledky projednání včetně vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13.
Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však
o dalších 20 dnů. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se nepoužijí.
(8) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, výsledků projednání, vyjádření
dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a posudku stanovisko ve lhůtě do 30
dnů ode dne obdržení posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto
zákonu. Příslušný úřad zašle stanovisko stavebnímu úřadu, dotčeným územním
samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.
Ustanovení § 9a odst. 1, 2 a 4 se nepoužijí.
(9) U stavebních záměrů podle odstavce 2 se stanovisko vydává k celému stavebnímu
záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho částem
nebo etapám.
(10) Dojde-li ke změně příslušného úřadu podle § 23 odst. 4, sdělí ministerstvo tuto
skutečnost neprodleně stavebnímu úřadu.
§ 10c
Oznámení koncepce
(1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen "předkladatel"), je povinen
předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti
oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.
(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů
ode dne jeho obdržení kopii tohoto oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí zveřejnění
informace o oznámení podle § 16. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“) v
téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.
(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do
20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
§ 16
Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních
(1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o
a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,
c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,
e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
h) konzultaci při mezistátním posuzování.
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(2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska
ke koncepci.
(3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek uvedených v odstavcích 1 a 2
a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, a
b) na internetu.
(4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska podle
odstavců 1 a 2 na úřední desce dotčeného kraje. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny
informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu
nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.
(1) Z informací a stanovisek zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, které
nelze podle zvláštních právních předpisů5 zveřejňovat.
§ 16
Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování
(1) Příslušný úřad na internetu zajistí zveřejnění
a) oznámení,
b) závěru zjišťovacího řízení,
c) informace o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentace,
e) informace o místě a času konání veřejného projednání, bylo-li nařízeno,
f) posudku,
g) stanoviska,
h) zápisu z veřejného projednání, bylo-li konáno,
i) oznámení koncepce,
j) návrhu koncepce,
k) informace o konzultaci při mezistátním posuzování,
l) stanoviska ke koncepci.
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), e) a k) vyvěsí dotčené územní
samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15
dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a, b), d), g), i), j) a l) a o tom,
kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po
jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle věty
první a druhé neprodleně vyrozumí příslušný úřad a v případě stavebních záměrů
posuzovaných podle § 10 rovněž stavební úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo
k vyvěšení informace podle věty první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.
(3) Z dokumentů a informací zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje,
které nelze podle zvláštních právních předpisů5) zveřejňovat.
§ 17
Veřejné projednání
5)

Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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(1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání podle § 16 nejméně
5 dnů před jeho konáním.
(2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po
uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.
(1) Nejedná-li se o řízení s posouzením vlivů, může příslušný úřad nařídit veřejné
projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci.
Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným
územním samosprávným celkům nejméně 10 dnů před jeho konáním.
(2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se nařízené veřejné projednání konalo
nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci.
(3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele nebo
zpracovatele dokumentace nebo posudku.
(4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle odstavce 3, je povinen stanovit
místo a čas nového veřejného projednání, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení
veřejného projednání. Za den konání veřejného projednání se pak považuje den konání nového
veřejného projednání; ostatní lhůty se přiměřeně prodlužují.
(5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje o účasti
a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.
(6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného projednání oznamovateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejnit jej na internetu.
(7) Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné zvláštními právními
předpisy5.
§ 18
Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
(1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí, s výjimkou nákladů
spojených s veřejným projednáním a se zveřejňováním, hradí oznamovatel. Náklady spojené
s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených
se zveřejňováním, hradí předkladatel.
(2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona § 17 odst. 1 a
náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný úřad, zvýšené náklady
spojené s mezistátním posuzováním nese ministerstvo. Náklady spojené s překlady dokumentace,
posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí oznamovatel nebo
předkladatel.
(3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená podle
obchodního zákoníku, kterou mu uhradí příslušný úřad na podkladě smlouvy uzavřené podle § 9
odst. 1. Příslušný úřad vyúčtuje částku, která se rovná výši odměny uhrazené zpracovateli posudku,
do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku k úhradě oznamovateli. Oznamovatel
je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování
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jako součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1. Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel
v uvedené lhůtě nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 9a nevydá; v takovém případě může
příslušný úřad vydat stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení
vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 9a odst. 1 a § 10 odst. 8.
§ 21
Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích A a u záměrů, jejichž
oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,
d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo
zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti 8a) nebo
pokud dotčené území tvoří území celého státu,
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství informace v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost
v jednotlivém případě vyhradilo,
h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných závěrů
zjišťovacích řízení a stanovisek,
i) uděluje a odnímá autorizaci,
j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,
k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam
koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
l) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní prostředí,
stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným
orgánem při jejich pořizování,
m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se žalobou
zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3. ,
n) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury14), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f).
§ 22
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Orgány kraje
Orgány kraje
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn a záměrů
uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e),
b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního
obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),
c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného
závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam
koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou
dotčenými orgány při jeho pořizování.,
f) jsou dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury14), k jejichž posuzování jsou příslušné podle písmene a).
Příloha č. 3
Náležitosti oznámení
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)
III. Údaje o výstupech
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(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění,
kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek
a technologií)
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem
předloženou variantu řešení záměru
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
2. Další podstatné informace oznamovatele
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace:
Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely
na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
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Příloha č. 4
Náležitosti dokumentace
ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Popis technického a technologického řešení záměru; v případě záměrů spadajících do
režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
II.
1.
2.
3.
4.

Údaje o vstupech
Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo
vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství
emisí, způsoby jejich omezení)
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například územní
systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné
krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě
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2.
3.

zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území)
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a
klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina,
obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení

ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
2. Vlivy na ovzduší a klima
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
8. Vlivy na krajinu
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné

V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem
předloženou variantu řešení záměru.
ČÁST F
ZÁVĚR
ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
(ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové
a grafické:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely
na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:
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Příloha č. 6
Náležitosti stanoviska
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:
I.

POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
4. Umístění záměru
5. Obchodní firma oznamovatele
6. IČ oznamovatele
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

II.

ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
8. Vypořádání vyjádření k posudku

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
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 pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 35
(1) Ministerstvo je ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a
další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon dozoru.
(2) Ministerstvo
a) vykonává dozor21) nad dodržováním opatření stanovených podle tohoto zákona a povinností
podle tohoto zákona a dále nad činností vodoprávního úřadu podle tohoto zákona,
b) zabezpečuje náležitosti za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, přírodních
léčebných lázní, lázeňských míst a stanovení ochranných pásem,
c) vydává certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení podle
tohoto zákona, a to pro potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a certifikáty
pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby jejich dovozu,
pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
d) spravuje informační systém, a to zejména registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních
minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci ostatních zdrojů
minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,
e) předkládá katastrálnímu úřadu grafické a písemné podklady18) pro potřeby evidence ochranného
pásma I. stupně a vnitřního území lázeňského místa,
f) koncepčně řeší další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
přírodních léčebných lázní,
g) zřizuje jako příspěvkovou organizaci Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů (§ 40).,
h) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury28).
(3) Vodoprávní úřad vykonává dozor21) nad dodržováním opatření podle tohoto zákona a
povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody, jejichž
výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l nebo
rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž ochranná
pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona.

§ 43
Vztah zákona k některým dalším zákonům
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(1) Na výtěžek, kterým je minerální voda z přírodního léčivého zdroje, pokud vlastnosti
tohoto výtěžku umožňují jeho použití jako potravinu k výrobě balených přírodních minerálních vod,
se vztahují zvláštní právní předpisy,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(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
řádu25a) 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.
(3) Pokud zvláštní právní předpisy17) stanoví, že rozhodnutí dotýkající se jím chráněných
zájmů je možno vydat jen v dohodě s dotčeným správním úřadem, popřípadě je-li nutno vydat podle
zvláštního právního předpisu předběžné stanovisko, povolení či souhlas nejsou taková ustanovení
zvláštních právních předpisů tímto zákonem dotčena.
(4) Tento zákon se nevztahuje na minerální vody, plyny a peloidy nacházející se na
pozemcích určených pro obranu státu podle zvláštního právního předpisu,26) s výjimkou těch, které
se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště a na pozemcích v katastrálním území
Kyselka u Hradiště.
(5) Rozhodnutí o nařízení k odstranění závad podle § 39 odst. 1 písm. c) se nevydá, pokud
bylo k nápravě ekologické újmy na přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní minerální
vody vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů26a). Zahájené řízení o nařízení k odstranění
závad podle § 39 odst. 1 písm. c) ministerstvo přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na
přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní minerální vody zahájeno řízení o uložení
nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů26a).
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ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
§ 14
Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na
základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s
jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu skládky
mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním řádem příslušné fáze provozu
skládky. V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna
zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů
se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na
základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud
jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a
prováděcím právním předpisem.
(2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné
využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s
těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení
provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.20) K provozování
takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.
(3) Před zahájením činností spojených s odstraňováním odpadů na skládce provede krajský
úřad místní šetření, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky stanovené v jím vydaném souhlasu.
(4) Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad o nový souhlas k provozování
zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva k
zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o
žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocně rozhodnuto.
(5) Kolaudační souhlas, vydaný podle zvláštního právního předpisu,21) a kolaudační
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu21) pro stavby určené k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování
zařízení podle odstavce 1.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení,
b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
c) technické požadavky na tato zařízení,
d) obsah plánu úprav skládky,
e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi.
(7) Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno.
§ 72
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství,
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b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany veřejného
zdraví při nakládání s odpady,
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,
d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů a
funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických znečišťujících látek,
e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39) a podle části deváté,
f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8,
g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů podle §
5 odst. 2,
i) shromažďuje a zpracovává
1. údaje zaslané podle § 39,
2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do Seznamu povinných osob
podle § 38b,
6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d,
7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,
8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b,
11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o recyklačních
účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů,
12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,
j) zveřejňuje
1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst.
4 písm. e),
3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení podle §
33b odst. 1,
4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
6. Seznam výrobců podle § 31e,
7. seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d,
8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,
9. Seznam podle § 37i,
10. Registr podle § 37s,
11. Seznam povinných osob podle § 38b,
12. seznam dopravců odpadů,
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k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k nakládání s
odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů odpadů a
PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci vznikajících v rámci
činnosti Ministerstva obrany,
l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny,
m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České
republiky a návrh jeho změn,
n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v
oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a
formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České
republice,
o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších
grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství v oblasti
odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž Česká republika
přistoupila,
p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu,
q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63),
r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté,
s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
t) vede Seznam výrobců podle § 31e,
u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti nebo
změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d, rozhoduje o zrušení
oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty inspekci k
zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému podle § 31p a 38g,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií nebo
akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo
akumulátorů,
x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),
y) spravuje Registr podle § 37s,
z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.
(2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak
správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují právní
předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
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příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.
(3) Ministerstvo
a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska jejich
souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami,
b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí,
c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie68). ,
d) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských úřadů a
obecních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.
§ 79
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle §
78 odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
c) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2,
nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na podmínky,
d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace
žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních
úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
g) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit
ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
h) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné
z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost
odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto
zákona,
i) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení
stanovených povinností podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání
nápravy samostatným rozhodnutím,
j) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá
zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této
činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
k) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
l) zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který
spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen,
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opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na
které je souhlas vázán.
(3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je k
rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění
stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního
předpisu21) z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména
a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
b) v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
c)b) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s
odpady,
d)c) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
e)d) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných
odpadů.
(5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti z hlediska
jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
Vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle tohoto zákona.
(6) Vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až d) vydává obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož územním obvodu se nachází zařízení určené k nakládání s odpady
(6) Závazné stanovisko podle odstavce 4 a vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až c)
vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má být realizován
příslušný záměr.
(7) Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zaměstnanci obecní úřad obce s rozšířenou
působností vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
____________________
20)
Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.
21)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 82
Společné ustanovení
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.13)
(2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 6, souhlas
podle § 48a písm. b), § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 a § 52, stanovení doby trvání a podmínky péče podle
§ 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d), závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 a
vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až c) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání závazného
stanoviska podle § 79 odst. 4 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci, pokud se integrované povolení na základě
žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle zvláštního právního předpisu21).
(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), §
20 písm. e), § 31f, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst.
2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2 až 6 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky
ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o
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integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
____________________
13)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyznačením
navrhovaných změn
§9
(1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k
nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto
povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak8).
(2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v
případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami
podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.
(3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající
zpoplatnění (§ 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši povoleného ročního
odběru.
(4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody lze
povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých nebo
pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených
vod a o způsobu jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu podle této vyhlášky upravovat,
považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze upravovat, za splněné.
(5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je
možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení,
pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve
společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona4) jiný správní orgán než
vodoprávní úřad. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k
provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním
napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k
nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení
vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu
vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
(6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být
vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2 dobu platnosti
povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li oprávněnému pravomocně
uložena sankce za opakované porušování povinností stanovených tímto zákonem nebo podle něho.
(7) Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává na
dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.
(8) Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě
jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad v povolení
podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než stanovených v § 39
odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb. V případě, že jsou v
povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, nesmí být
toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými
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látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá.
(9) Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních vod
povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo podzemní vody pro
tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento vodní zdroj nebo cílů
stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný zdroj podzemní vody.
(10) Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a
stavební řízení podle zvláštního zákona4) pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy
nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje podle zvláštního zákona4).
§ 15
Stavební povolení k vodním dílům
(1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich
zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně
vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen
v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje
současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5). V případě podle § 126
odst. 5 se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle
zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně
vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.
(2) Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud
se nemění jejich trasa.
(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za
kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s
tímto zákonem. Vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit předložení provozního řádu
vodního díla nejpozději spolu s oznámením podle § 120 stavebního zákona nebo spolu s žádostí o
vydání kolaudačního souhlasu. Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní
smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů,
úpraven vody,
kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí
vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení povolení k jejich
provozování54) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky,
za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. Vodoprávní úřad může ve
stavebním povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí
o vydání kolaudačního souhlasu.
(4) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů,
vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo
čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu 53),
předloží žadatel povolení k jejich provozování54).
(45) Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zvláštního
zákona10).
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(6) Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního
zákona4), nestanoví-li tento zákon jinak.
(5 6 7) Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení návrhu
manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl
vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický
potenciál.
(6 7 8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí
být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet
bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech,
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a strží,
b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu
technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
(7 8 9) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 nebo podle předchozích
předpisů o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě
odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami.
(8 9 10) Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby
provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu
povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí je
prvním úkonem v řízení.
(9 10 11) Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to neplatí v
případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují
povolení k nakládání s vodami.
(10 11 12) Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí příslušnému
stavebnímu úřadu.
§ 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 a k zásadám územního rozvoje.
(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve
věcech
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to
1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§ 8 odst. 1 písm.
c)],
2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich
následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizací (§ 16),
4. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na vodním díle cejch
nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální zůstatkový průtok a podávat
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vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 36),
5. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh jímacího řádu,
popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu podzemních vod, způsobu měření a povinnosti
podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 37),
6. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a
přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění (§ 38),
7. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného
znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38),
b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem
zemědělství (§ 21 a 22),
c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím zřízených
pověřených odborných subjektů (§ 21),
d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto
zákona (§ 19 a 22),
e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně s
Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26),
f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25),
g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28),
h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30),
i) citlivých oblastí (§ 32),
j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu,
k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke koupání
(§ 34 odst. 2),
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a
dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35),
m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39),
n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42),
o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87),
p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73),
q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (§ 88),
r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (§ 89 až 100),
s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti
hraničních vod (§ 107),
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t) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112),
u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod,
podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování převzetí a
zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s Ministerstvem zemědělství,
w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní spolupráce
ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.
(4) Ministerstvo dopravy a spojů 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. 3.
(6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou dotčenými orgány
při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury55) a uplatňují
závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného
zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech vodoprávních úřadů
s výjimkou působnosti podle odstavce 4 a 5.
§ 115
Vodoprávní řízení
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech
upravených vodním zákonem podle stavebního zákona,4) jde-li o rozhodování týkající se vodních
děl a vodohospodářských úprav.
(2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou
stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí, závazné
stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení4), kolaudační souhlas,
stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo
vyjádření k ohlášení nebo oznámení užívání, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy,
závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení 4), souhlasů a
vyjádření, v souladu s tímto zákonem.
(3) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry v
územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního jednání
veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů.
(4) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím
vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(5) Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního
toku.
(6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je
oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona,
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pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15
a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována.
Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.
(7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, s
výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na
životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jestliže písemně
požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Dnem
sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první
den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(8) Vodoprávní úřad v písemnosti, kterou nařizuje termín a předmět ústního jednání,
upozorní účastníky řízení a dotčené orgány nejméně 10 dnů před ústním jednáním, že závazná
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší
než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy. O určení lhůty se nevydává usnesení. Jde-li o rozhodování týkající se
vodních děl, postupuje se podle stavebního zákona.
(9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Konání
veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30
dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání uplatnit své připomínky, jinak se
k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou
vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy
může každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(10) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti jiného
vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním obvodu jiného
vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad po projednání s těmi
vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká.
(11) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených
účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47
správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední, rozhodnutí může být prvním úkonem v
řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve
zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
(12) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního řádu, jde o
společné řízení.
(13) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v novém
vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s povolením,
které bylo změněno nebo zrušeno.
(14) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném z
podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí žadatel.
(15) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního úřadu než
povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně.
209

(16) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle
odstavců 4 a 7. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo jeho zrušení jsou
žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce, jejichž územím drobný
vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné vodoprávní úřady (§ 106 odst. 1).
(17) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním dozoru, jejichž
rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování odborných
podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování uvedených
podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k nápravě. Je-li v
rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s vodami způsobem, k němuž je jinak potřeba
povolení podle § 8, toto povolení se již nevydává. V případě, kdy se po právní moci rozhodnutí o
opatření k nápravě vyskytnou nové rozhodné skutečnosti, lze vydat nové rozhodnutí o opatření k
nápravě.
(18) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.
(19) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika vodoprávních úřadů,
je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část tohoto
vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti. Činností se
rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a další činnosti podle zákona včetně záměrů, k
nimž vydává vodoprávní úřad vyjádření podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro
stanovení ochranných pásem vodního zdroje nebo vodního díla je vodoprávní úřad, v jehož
správním obvodu leží vodní dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí.
(20) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle mezinárodních
smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.
____________________
4) Zákon č. 183/2006 Sb.

§ 119
Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl
(1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
(2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu
podle § 62 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí
přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním
technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59
odst. 1 písm. a),
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c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku
podle § 59 odst. 1 písm. e),
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve
vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo
neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění,
změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 odst. 3, nebo
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
(5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání nebo
akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst.
1 písm. j).
(6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí
přestupku tím, že
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních
živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i),
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), odstavce 5 nebo odstavce
6 písm. a),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce
6 písm. b).
§ 125d
Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I.
až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I.
až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností při provádění
technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I.
nebo II. kategorie dopustí správního deliktu tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s
osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí
správního deliktu tím, že
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a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59
odst. 1 písm. a),
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku
podle § 59 odst. 1 písm. e),
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve
vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst.1písm. g),
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo
neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k),
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění,
změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 odst. 3, nebo
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před
povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí správního deliktu tím, že
neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j).
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke
vzdouvání vody dopustí správního deliktu tím, že
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních
živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), i), odstavce 5, nebo
odstavce 6 písm. a),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3, nebo
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo
odstavce 6 písm. b).
§ 126
Společná ustanovení
(1) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem "vlastník" nebo "nabyvatel", rozumí se jím i ten,
komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se příslušné
ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka.
(2) Správci vodních toků, jsou-li státními organizacemi, jsou povinni na výzvu převzít od
příslušných organizačních složek státu vodní díla na vodních tocích a pozemky tvořící koryta
vodních toků v úsecích, které spravují, od těchto organizačních složek státu, jestliže hospodaří s
uvedeným majetkem podle zvláštního zákona proto, že při jeho nabytí státem nebylo patrno, které
organizační složce nebo státní organizaci s ním přísluší hospodařit, anebo se o něm zjistilo, že je
majetkem státu, ale žádná organizační složka státu ani státní organizace s ním nehospodaří.45) V
pochybnostech o tom, který správce má převzít vodní dílo nebo pozemek státu, určí takového
správce Ministerstvo zemědělství; toto určení nemá povahu rozhodnutí ve správním řízení.
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(3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se stává
včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka pozemku
dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na pozemku, který je
ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do vlastnictví nového nabyvatele
bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců od účinnosti tohoto zákona
příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. K přechodu těchto vlastnických práv
dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění nesouhlasu s přechodem.
(4) Působnost vodoprávních úřadů výslovně neuvedenou je třeba posuzovat podle oblastí, v
nichž jim výkon státní správy přísluší.
(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39 odst. 2
písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o
vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti povoleného nakládání s
vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o integrované prevenci
zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle § 9 odst. 5. Ten, komu
svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované prevenci, se považuje za
oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). Vydání rozhodnutí podle § 17 odst. 1 se
nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované
prevenci, pokud se integrované povolení na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po
vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
podle zvláštního zákona4).
(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle §
10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
(7) Opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) se
neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách vydáno
rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů45a). Zahájené řízení o uložení opatření k nápravě podle § 42, §
110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) vodoprávní úřad nebo Česká inspekce
životního prostředí přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo
podzemních vodách zahájeno řízení o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů45a).
(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44
odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje
vodoprávní úřad z moci úřední.
(9) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem stavební povolení, rozumí se jím i společné
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona4).
____________________
4)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
45a)
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
45)
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ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
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,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 14
Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod
(1) Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní
nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštními právními předpisy. 1)
(2) Práva a povinnosti provozovatele a odběratele související se zdravotní nezávadností
pitné vody stanoví zvláštní zákon17).
(3) Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru
znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství
těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen
předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu
úřadu ke schválení. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím20) vodoprávní úřad.
(4) V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení
kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s
vydáním stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
rozhodne o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.
(5) Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory.
(6) Náležitosti kanalizačního řádu stanoví prováděcí právní předpis. Četnost odběrů vzorků a
požadavky na rozbor vzorků odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
1)
§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17a)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
18)
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 254/2001 Sb. Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou
se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly.
20)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
§ 29
(1) Ministerstvo
a) je pro účely tohoto zákona odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná krajským úřadem v
prvním stupni,
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b) zajišťuje zpracování a aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu,
c) projednává a eviduje navrhované změny a aktualizace plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro
území krajů a pro území státu,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací,
e) vede seznam technických auditorů,
f) vyhlašuje provedení technického auditu.
(2) V působnosti ministerstva je dále regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana
spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru, k
uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů,
zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací a
poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti.
(3) Ministerstvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 rozhoduje o
a) zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 9,
b) bilančních nárocích na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinových vodovodů a
vodárenských soustav, nedojde-li k dohodě jejich vlastníka nebo provozovatele s jednotlivými
vlastníky nebo provozovateli připojených vodovodů.
(4) Ministerstvo dále
a) vede ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích,
b) zabezpečuje informační systém na úseku vodovodů a kanalizací pro podporu výkonu veřejné
správy,
c) provádí vzájemná porovnání cen podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné, nákladů a
zisku u kalkulací, tvorby a čerpání prostředků na obnovu, a zveřejňuje výsledky,
d) provádí vyhodnocení údajů podle § 8 odst. 12 a § 9 odst. 12 a zveřejňuje je,
e) poskytuje odbornou spolupráci cenovým kontrolním orgánům,
f) spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
(5) Zaměstnanci ministerstva jsou oprávněni
a) vstupovat do objektů sloužících k poskytování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních
vod,
b) nahlížet do všech účetních a jiných dokladů vlastníků nebo provozovatelů vodovodů nebo
kanalizací, nezbytných k výkonu regulace, pořizovat jejich kopie a požadovat vysvětlení; o
skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s touto činností, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost, a to ještě 2 roky po skončení pracovního poměru.
(6) Ustanoveními odstavců 2 a 5 není dotčena působnost Úřadu pro ochranu hospodářské
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soutěže.
(7) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury32) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska
působnosti všech správních orgánů na úseku státní správy vodovodů a kanalizaci s výjimkou
působnosti Ministerstva obrany podle § 29a.
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ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích), s vyznačením navrhovaných změn
§8
Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") při správě státních hranic
a) zabezpečuje vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních hranic, s
výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle zvláštního právního
předpisu2),
b) zabezpečuje údržbu hraničního pruhu a volných kruhových ploch,
c) spravuje hraniční dokumentární dílo,
d) zabezpečuje činnost hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro Českou
republiku z mezinárodních smluv,
e) koordinuje činnost státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,
f) vyjadřuje se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v
jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,
g) poskytuje náhradu za majetkové újmy nebo náhradu za omezení využívání nemovitosti vzniklé v
souvislosti s výkonem správy státních hranic,
h) vykupuje pozemky, které mají být na základě mezinárodní smlouvy o změnách průběhu státních
hranic předány sousedním státům,
i) vydává průkazy podle mezinárodních smluv3),
j) vede evidenci osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích (dále jen
"průkaz"), a
k) zabezpečuje umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic.,
l) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury6) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska správy státních hranic.
______________
6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 58
Působnost Ministerstva zemědělství
(1) Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech
a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),
b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2),
c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,
d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).
(2) Ministerstvo zemědělství dále
a) řídí výkon státní správy myslivosti,
b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti,
c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,
d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,
e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),
f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2),
g) pověřuje některou mysliveckou organizaci6) vedením evidence význačných trofejí (§ 6 odst. 2),
h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),
i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44 odst.
3) a zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5),
j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace6) pořádáním celostátních a mezinárodních
mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,
k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti,
l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3),
m) podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména
v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení
chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního
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prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin,
preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v chovech zvěře,
n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti.,
o) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury36) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti všech orgánů státní správy
myslivosti s výjimkou působnosti Ministerstva životního prostředí podle § 57 odst. 1.
(3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti a
obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky neskládají
absolventi střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným
vyučovacím předmětem, nebo osoby, které složily zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které
se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a rozsahu vyšších odborných mysliveckých
zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví vyhláška.
_____________
36)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST TŘICÁTÁ
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§4
Obsah žádosti
(1) Žádost musí obsahovat
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo osoby,
pokud je přiděleno,
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje,
adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu určenou pro doručování, je-li provozovatelem
zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,
c) popis činnosti, identifikační údaje o umístění činnosti (obec, katastrální území, parcelní číslo,
popř. označení stavby), popř. kategorii činnosti, pokud je uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a
určení hlavní činnosti,
d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c), e) až l) a p) všeobecně srozumitelným
způsobem,
e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo
jsou jím produkovány,
f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího záření a popis dalších vlivů
zařízení, jejich vlastností, účinků na životní prostředí a zdraví lidí a předpokládaného množství
emisí do jednotlivých složek životního prostředí,
g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a stávajícího stavu znečištění
půdy a podzemních vod), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů
v území,
h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení
emisí znečišťujících životní prostředí,
i) popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů,
které v zařízení vznikají,
j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do
životního prostředí,
k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami,
l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, jako
například hospodárné využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich případných
následků, vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka
pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší možné míře,
m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13), včetně vyhodnocení
souladu návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách, případně i včetně odborného
posouzení (§ 14 odst. 5),
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních
předpisů,10) a podklady k nim, pokud mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci,
o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle
zvláštních právních předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaženy v
náležitostech uvedených pod písmeny a) až n),
p) přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením prověřených
provozovatelem zařízení,
q) základní zprávu (§ 4a), pokud je provozovatel zařízení povinen zajistit její vypracování.,
r) údaj o tom, zda provozovatel žádá o vydání integrovaného povolení před vydáním, nebo po
vydání stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
podle zvláštního právního předpisu24).
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§ 45
(1) Stavební povolení podle zvláštního právního předpisu24) pro zařízení [§ 2 písm. a)] nelze
vydat bez pravomocného integrovaného povolení.
(1) Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení, nebo společného povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydaného pro zařízení podle zvláštního právního
předpisu24) lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení.
(2) Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince
2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované
povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle
zvláštního právního předpisu24). Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání
stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.
(3) Změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna
pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a. V případě, že
se jedná o změnu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, nebo společné povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního právního předpisu24), postupuje se
obdobně podle odstavce 1.
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ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
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, s vyznačením navrhovaných změn
§ 19
Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav
Státní pozemkový úřad
a) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby nezbytnou
projektovou činnost sám provádí,
b) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí
podle zvláštního právního předpisu,
c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6 vazbu
návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a
ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním
plánům,
d) předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně
vlastnických práv k pozemkům,
e) zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
f) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
g) zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 8 odst. 4 a zabezpečuje
jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v číselném a
mapovém vyjádření,
h) poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již
součástí katastru nemovitostí,
i) hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci, identifikací parcel a
vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek,
j) přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
k) se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení nebo ve společném územním
a stavebním řízení není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu
pozemkových úprav,
l) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního
rozvoje,
m) po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí uděluje
souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do obvodu pozemkových
úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
n) uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování
pozemkových úprav,
o) podílí se na obnově katastrálního operátu,
p) zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci nemovitostí v
majetku České republiky,
q) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury55) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska souladu s plánem společných zařízení podle
schváleného plánu pozemkových úprav.
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ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č.
303/2011 Sb.,
§ 101b
(1) Návrh lze podat do 3 let 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy
nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout.
(2) Návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat návrhové
body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel
opatření obecné povahy nebo jeho část za nezákonné. Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v
dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části opatření obecné povahy nebo jej
rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.
(3) Při přezkoumání opatření obecné povahy vychází soud ze skutkového a právního stavu,
který tu byl v době vydání opatření obecné povahy.
(4) Ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4, a § 76 se použijí přiměřeně.
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ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 56
Dodání nemovité věci
(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který
a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
b) není stavebním pozemkem.
(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na
kterém
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této
stavby, nebo
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této
stavby, nebo
b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena
stavba pevně spojená se zemí.
(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně
dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního
zákona v souladu
1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal
jejich užívání, nebo
3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně
dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.
(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání
a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo
b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené
stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.
(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba pevně spojená se zemí,
b) jednotka,
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c) inženýrská síť,
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.
(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání
vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění
plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním
zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění
zdanitelného plnění základ daně podle § 36.
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ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
§ 149
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část
rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou
dotčenými orgány.
(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený
orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona,
které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah
závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné
části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.
(23) Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž
má být vydáno závazné stanovisko.
(34) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje
žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.
(45) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní
orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu
orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání
spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování
věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného
stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.
(56) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je
příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže
správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné
stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho
rozhodnutí.
(67) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
§ 174
(1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení
části druhé.
(2) Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let 1 roku od účinnosti opatření. Účinky
rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
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ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn.
Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu
užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty
Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám,
které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)
Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
Kč 3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně
b) nad výměru 5 000 m2
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území
6. Vydání regulačního plánu na žádost

Kč
Kč
Kč
Kč

1 000
3 000
1 000
2 000

Kč 5 000
Kč 10 000

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní
smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně
prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní
smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této
položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech
této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad
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poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby
příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní
úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve
výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky
a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby
vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní
smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných
poplatků.
9 10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad
ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3
stavebního zákona.
Položka 18
1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) Kč 5000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty

Kč 10000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou
stavby garáže
Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební
záměr projedná ve stavebním řízení
Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč 10 000
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g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel
Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona
Kč 1 000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3

Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

Kč 500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

Kč 500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

Kč 500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby

Kč 500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z
obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb
Kč 5 000
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace
skutečného provedení stavby (pasportu)
Kč 500
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného
inspektora
Kč 10 000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu
ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly
přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve
stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy
stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných
staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není
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Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez
zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod
různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v
jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky
vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši
poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb
poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši
součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a
položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad
ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a
jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
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ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 108
Působnost Úřadu
(1) Úřad podle tohoto zákona
a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů
v elektronických komunikacích,
b) vydává opatření obecné povahy,
c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky s
významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,
d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává
poskytování univerzální služby,
e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit finanční
prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování univerzální služby a
rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,
f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,
g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou agenturou
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,
i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických
komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro
výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními
příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky,
l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,
n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů
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rádiových kmitočtů z výběrových řízení,
q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,
r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,
s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a
spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,
t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle
tohoto zákona,
u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících do
jeho působnosti,
v) vykonává státní statistickou službu,
w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených
vládou,
x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických komunikací
od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem45) a poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování
Ministerstvu,
y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,
z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační
síti podle § 63 odst. 5,
aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo
uložených z moci úřední na jeho základě,
bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém monitorování
kmitočtového spektra.,
cc) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti.
(2) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona anebo
jiných právních předpisů2).
(3) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, doporučení,
pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a
informací (ENISA) a Sdružením BEREC a z hlavních zásad státní politiky v elektronických
komunikacích. Rozhodne-li se Úřad nepostupovat podle doporučení Komise, kterým se
harmonizuje uplatňování práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických komunikací,
bezodkladně o tom informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu.
67)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§4
(1) Úřad
a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech
státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu
jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,
b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,
c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a
organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů
vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní
činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních
podmínek,
e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle tohoto
zákona,
f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje
přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu
podle § 7 odst. 1 písm. f),
j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle
§ 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,
k) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce,
l) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s
požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76).
(2) Úřad
a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v § 3 odst. 1,
b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí,
bezpečnosti práce a pracovních podmínek,
c) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické
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osoby (dále jen "zaměstnavatel"), a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství
týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
d) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních
akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizace
zaměstnavatelů,
e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi
zaměstnavatelů,
f) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce za porušení
povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o uložení pokuty
zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a
inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.,
g) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1
písm. i) a j).
(3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10) a informačního
systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich odstraňování zjištěných
kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.
(4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o
a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, státní
příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,
b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k
pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,
c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo
zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin, a proč k pracovnímu
úrazu došlo.
Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z
něho se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony11) nebo v případech,
kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která by
poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje z
informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
(5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o
a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,
b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.
Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a
Úřadu práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen
„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje z
informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
(6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit ochranu
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osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12).
______________________
78)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
s vyznačením navrhovaných změn
§6
Zásady pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa
(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo, není-li dále
stanoveno jinak; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů 17). Schválený plán musí
být součástí žádosti o povolení zřídit úložné místo, pokud jeho schválení nebude spojeno s řízením
o umístění úložného místa.
(2) Úložné místo nemusí být zřízeno pro umístění
a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které vznikly neočekávaně, mají-li být
uloženy v daném místě po dobu kratší než 6 měsíců,
b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, mají-li být uloženy v daném
místě na dobu kratší než 12 měsíců,
c) neznečištěné zeminy, těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné a vznikají
při ložiskovém průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a skladování rašeliny, a
inertního těžebního odpadu, mají-li být v daném místě uloženy na dobu kratší než 3 roky.
Doba podle písmen a) až c) počíná běžet ode dne prvního uložení těžebního odpadu v daném místě.
(3 )Při zřizování provozu nebo při změně úložného místa je provozovatel povinen
a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a geologické, hydrologické, hydrogeologické,
seismické a geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby
1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení znečištění půdy, ovzduší a podzemních
nebo povrchových vod stanovené jinými právními předpisy18),
2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je vyžadován v povolení podle § 8, a
3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší technicky možné a ekonomicky
únosné míře,
b) úložné místo vybudovat, řídit a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho geotechnická stabilita, aby
se předcházelo znečištění půdy, ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo co
možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny,
c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu úložného místa v průběhu jeho
provozu a po určenou dobu po jeho ukončení, d) podle postupu uvedeného v písmenu c)
monitorovat a kontrolovat úložné místo.
(4 ) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 3 písm. d) prokáží nestabilitu úložného
místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná opatření k odstranění
těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz úložného místa povolil.
(5) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 3 písm. d) musí provozovatel vést
společně s podklady k povolení po dobu provozu úložného místa a dále v souladu s § 11 odst. 2.
(6) Provozovatel je povinen oznámit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, u odkališť
rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin každou
událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho nepříznivý vliv na životní
prostředí zjištěný při kontrole nebo monitorování. Provozovatel v případě potřeby postupuje podle
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havarijního plánu a bez zbytečného odkladu musí vznik takové události oznámit orgánu podle věty
předchozí a dalším orgánům uvedeným v havarijním plánu.
(7) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné nehodě, je provozovatel
povinen tuto skutečnost ohlásit také odborové organizaci, radě zaměstnanců nebo zástupci pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li u provozovatele žádný ze zástupců
zaměstnanců uvedených ve větě první, musí být zaměstnanci informováni přímo.
§6
Zásady pro stavbu úložného místa
(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo, není-li dále
stanoveno jinak; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů17). Schválený plán
musí být součástí žádosti o povolení stavby úložného místa, pokud její povolení nebude
spojeno s řízením o umístění úložného místa.
(2) Umístění stavby úložného místa v hranicích dobývacího prostoru, jakož i její změnu
a užívání povoluje, případně její odstranění nařizuje nebo povoluje obvodní báňský úřad39).
(3) Umístění stavby úložného místa mimo dobývací prostor, jakož i její změnu nebo
užívání, případně její odstranění nařizují nebo povolují orgány podle zvláštních právních
předpisů21). Příslušný obvodní báňský úřad je v takovém případě dotčeným orgánem.
(4) Za stavbu úložného místa se nepovažuje uložení
a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které vznikly neočekávaně, mají-li být
uloženy v daném místě po dobu kratší než 6 měsíců,
b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, mají-li být uloženy v daném
místě na dobu kratší než 12 měsíců,
c) neznečištěných zemin, těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné a
vznikají při ložiskovém průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a
skladování rašeliny a inertního těžebního odpadu, mají-li být v daném místě uloženy na dobu
kratší než 3 roky.
Doba podle písmene a) až c) počíná běžet ode dne prvního uložení těžebního odpadu v
daném místě.
(5) Při umístění a povolení stavby, povolení provozu nebo při změně úložného místa je
provozovatel povinen
a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a geologické, hydrologické,
hydrogeologické, seismické a geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby
1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení znečištění půdy, ovzduší a
podzemních nebo povrchových vod stanovené jinými právními předpisy18),
2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je vyžadován v povolení podle §
8, a
3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší technicky možné a ekonomicky
únosné míře,
b) úložné místo provést a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho geotechnická stabilita, aby se
předcházelo znečištění půdy, ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo co
možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny,
c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu úložného místa v průběhu jeho
provozu a po určenou dobu po jeho ukončení,
d) podle postupu uvedeného v písmenu c) monitorovat a kontrolovat úložné místo.
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(6) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 5 písm. d) prokáží nestabilitu
úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná
opatření k odstranění těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz úložného
místa povolil.
(7) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 5 písm. d) musí provozovatel
vést společně s podklady k povolení po dobu provozu úložného místa a uchovávat v souladu s
§ 11 odst. 2.
(8) Provozovatel je povinen oznámit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, u
odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48
hodin, každou událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho
nepříznivý vliv na životní prostředí zjištěný při kontrole nebo monitorování. Provozovatel v
případě potřeby postupuje podle havarijního plánu a bez zbytečného odkladu musí vznik
takové události oznámit orgánům podle věty první a dalším orgánům uvedeným v havarijním
plánu.
(9) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné nehodě, je provozovatel
povinen tuto skutečnost ohlásit také odborové organizaci, radě zaměstnanců nebo zástupci
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li u provozovatele žádný ze
zástupců zaměstnanců uvedených ve větě první, musí být zaměstnanci informováni přímo.
________________________________
39)

§ 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.

§8
Povolení provozu úložného místa
(1) Úložné místo lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného místa a jeho
změny povoluje obvodní báňský úřad.
(1) Stavbu úložného místa lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného
místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad v souladu s jeho umístěním a povolením.
(2) Kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu k žádosti o povolení provozu
úložného místa musí provozovatel připojit
a) schválený plán (§ 5),
b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13),
c) stanovisko a dokumentace k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané podle
jiného právního předpisu20), pokud je tímto předpisem požadováno,
d) rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jde-li o úložné místo v dobývacím prostoru,
d) stavební povolení, nebyla-li stavba úložného místa povolena v rámci povolení hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval,
e) územní rozhodnutí21), jde-li o úložné místo, které není umístěno v dobývacím prostoru,
f) stavební povolení, a kolaudační rozhodnutí, nebylo-li zřízení úložného místa povoleno, v rámci
povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval,
ge) pro stavbu odkaliště povolení vodoprávního úřadu22) a kolaudační souhlas,
hf) manipulační řád23) odkaliště, pokud jeho zpracování bylo uloženo vodoprávním úřadem24),
ig) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek ve výluzích a jejich
pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, a určení vodní bilance,
jh) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke zdolání závažné nehody,
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ki) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní plán kraje,
lj) souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle jiného právního předpisu25).
§ 17
Výkon veřejné správy
(1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Český báňský úřad,
b) obvodní báňské úřady,
c) Ministerstvo životního prostředí,
d) Ministerstvo zemědělství,
e) krajské úřady.
(2) Český báňský úřad
a) plní vůči Evropské komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní
spolupráce v oblasti své působnosti,
c) každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění tohoto zákona vypracovanou na
základě požadavků Evropské komise. Zprávu předá do devíti měsíců od konce tříletého období,
kterého se zpráva týká,
d) každý rok předá Evropské komisi informace o událostech oznámených provozovateli podle § 6
odst. 6 a § 10 odst. 6 a tyto zpřístupní veřejnosti na požádání,
e) předává členským státům, které by mohly být dotčeny účinky závažné nehody, informace podle §
15,
f) informuje Evropskou komisi o závažných nehodách podle § 15, kde uvede
1. datum, čas a místo závažné nehody, včetně identifikačních údajů provozovatele,
2. stručný popis okolností závažné nehody, včetně dotyčných nebezpečných látek a bezprostředních
účinků na člověka a životní prostředí,
3. stručný popis přijatých nouzových opatření a preventivních opatření nezbytných k tomu, aby se
zamezilo opakování závažné nehody,
g) sleduje vývoj nejlepších dostupných technik9) v oblasti nakládání s těžebními odpady.
(3) Obvodní báňské úřady
a) povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu,
b) schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 5,
c) schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků podle § 13,
d) zařazují úložná místa do kategorií,
e) rozhodují o umístění37) úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště,
f) povolují stavbu úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště,
g) povolují čerpání rezervy finančních prostředků,
h) pravidelně posuzují podmínky povolení a podle potřeby uloží provozovateli aktualizaci
vydaného povolení
1. pokud při provozu úložného místa došlo k podstatným změnám,
2. na základě výsledků monitorování sdělených provozovatelem podle § 11 odst. 1 nebo na základě
kontrol vykonaných podle § 18,
3. na základě výměny informací o podstatných změnách týkajících se nejlepších dostupných technik
podle § 3 odst. 3.
(4) Ministerstvo životního prostředí

239

a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených úložných míst a opuštěných
úložných míst, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo
lidské zdraví,
b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci.
Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu.
(5) Ministerstvo zemědělství schvaluje v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání
s těžebními odpady.
(6) Krajský úřad, v jehož územním obvodu se úložné místo nachází,
a) vypracovává, popřípadě upravuje na základě podkladů provozovatele havarijní plán kraje,
b) zapracovává na základě podkladů provozovatele do havarijního plánu kraje opatření pro omezení
rizik vyplývajících z provozu úložného místa kategorie I.
____________________
9)
§ 2 písm. f) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
37)
§ 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

§ 20
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro
nakládání s těžebním odpadem,
b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo
c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa.
(2) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede aktuální záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s těžebním odpadem
podle § 3 odst. 5,
b) nevypracuje plán nebo nepožádá o jeho schválení anebo poruší jinou povinnost uloženou podle §
5,
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o zařazení úložného místa do kategorie I nebo II podle § 4 odst.
4 nebo v žádosti o změně kategorie úložného místa,
d) poruší povinnost pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa podle § 6 odst. 2, 3 nebo 6,
d) nesplní některou ze zásad pro stavbu úložného místa podle § 6 odst. 1, 5 nebo 8,
e) nepředloží obvodnímu báňskému úřadu zprávu o celkovém vyhodnocení provozu úložného místa
nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků,
f) neustanoví odpovědnou osobu podle § 7 odst. 3,
g) v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa novému provozovateli nebo
mu nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků,
h) v rozporu s § 8 odst. 1 provozuje úložné místo bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením
nebo nepožádá o změnu vydaného povolení v případech uvedených v § 8 odst. 5,
i) ukončí provoz úložného místa bez povolení podle § 10 odst. 1,
j) nesplní některou z povinností po ukončení provozu úložného místa podle § 10 odst. 5 a 6 a § 11
odst. 1 a 2,
k) nesplní povinnost k předcházení zhoršování kvality podzemních nebo povrchových vod,
znečištění ovzduší a půdy podle § 12,
l) v rozporu s § 13 nevytváří rezervu finančních prostředků nebo nepožádá obvodní báňský úřad o
souhlas s úpravou výše rezervy anebo rezervu použije k jinému účelu, než pro který byla vytvářena,
m) jako provozovatel úložného místa kategorie I nesplní povinnost k prevenci závažných havárií
podle § 14 odst. 1 nebo 3,
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n) jako provozovatel, který za účelem rekultivace nebo stavby vyplňuje těžebním odpadem
vytěžené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, nepřijme vhodná opatření podle § 16
odst. 1,
o) v rozporu s § 16 odst. 2 uloží těžební odpad v pevné nebo kapalné formě nebo v podobě kalu do
povrchových vod,
p) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 18 odst. 2,
q) jako provozovatel úložných míst uvedených v § 23 odst. 2 nesplní povinnost podle § 23 odst. 2
nebo 6, nebo
r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.
(3) Likvidátor se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy
o provozu úložného místa Ministerstvu životního prostředí nebo nepřevede vytvořenou rezervu
finančních prostředků na zvláštní účet Českého báňského úřadu.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o),
nebo podle odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r).
§ 22
Společná ustanovení
(1) Na inertní těžební odpad, na neznečištěnou zeminu vznikající při ložiskovém průzkumu,
těžbě, úpravě nebo skladování nerostů a na těžební odpad vznikající při těžbě, úpravě nebo
skladování rašeliny se nevztahují ustanovení § 6 odst. 6 odst. 8, § 7 odst. 1 až 3, § 8 až 11, § 13, 15
a § 24 odst. 1 a 2, pokud nejsou uloženy na úložném místě kategorie I.
(2) Obvodní báňský úřad může na žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z
plnění požadavků na ukládání těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné12),
pokud vznikají při ložiskovém průzkumu, jakož i na ukládání neznečištěné zeminy pod podmínkou,
že jsou splněny požadavky stanovené v § 3; Ministerstvo zemědělství může za stejné podmínky na
žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z plnění požadavků na ukládání těžebních
odpadů, jde-li o odpad, který vzniká při těžbě, úpravě a skladování rašeliny. Zmírnění nelze povolit,
jde-li o těžební odpad vznikající při ložiskovém průzkumu ropy, kamenné soli a solí draselných,
borových, bromových a jodových.
(3) Na žádost provozovatele, případně jeho právního nástupce, rozhodne obvodní báňský
úřad o využití těžebního odpadu z uzavřeného úložného místa, jehož provoz byl ukončen.
____________________
12)
Například § 4 písm. a) a § 6 zákona č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, s
vyznačením navrhovaných změn
Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
§1
(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury.
(1) Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a uvádění těchto staveb do užívání s cílem
urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání,
jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného
soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon
dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy
a postup při povolování projektů společného zájmu.
(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b) stavby dopravní infrastruktury 1) nebo stavby s nimi související umisťované v
plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo
c) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury^1) nebo stavby s nimi související.
(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla
umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo
veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení
elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu5),
pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje
kraje.
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení
elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a stavby a
zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované ve veřejném
zájmu5), pokud jsou v souladu s platnou politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí
a) stavby a zařízení přenosové soustavy,
b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více,
c) stavby a zařízení přepravní soustavy,
d) zásobníky plynu,
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e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,
f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a
g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy.
________________________
10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
1)
§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5)
§ 2 zákona 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 předpisů.
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

§2
(1) U stavby dopravní a energetické infrastruktury stavební úřad2) na žádost stavebníka může
spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., které jsou součástí energetické infrastruktury.
(2)Příslušný k vedení spojeného řízení podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
(3) Speciální stavební úřad3) je ve spojeném řízení podle odstavce 1 dotčeným orgánem
příslušným k vydání závazného stanoviska.
(4) Žádá-li stavebník o stavební povolení k výstavbě dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a doklady uvedené v § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona nejsou k žádosti
přiloženy, oznámí stavební úřad zahájení stavebního řízení i bez předložení těchto dokladů. O
žádosti o vydání stavebního povolení rozhodne stavební úřad až po předložení dokladů podle věty
prvé.
(5) (1) Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních
rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve
lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti
rozhodnutí soudu o žalobě.
(2) Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby
staví.
§ 2b
(1)
Vybrané stavby energetické infrastruktury stavební úřad může umístit a povolit
ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení
s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2)
Pro stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně
transformovny 110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy je
příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§ 2c
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Společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje u vybraných staveb energetické
infrastruktury
(1)
Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o
podmínkách pro vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, včetně
požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o
vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
(2)
Stavebník k žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
předkládá závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
(3) Stavební úřad, je-li žádost o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, úplná, nařídí k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich
koordinaci společné jednání s dotčenými orgány. Dotčené orgány při společném jednání
uplatní, popřípadě doplní svá závazná stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných
rozporů tak, aby byla podkladem pro další řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební
úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.
(4) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené
lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko
neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem
není dotčen.
(5) Odstavce 3 a 4 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí nepoužijí.
(6) Pro stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny
110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy se odstavce 1 až 5
nepoužijí.
§3
(1) Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění
dopravní, vodní a energetické infrastruktury platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví
jinak.
(2) Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v
povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou,
postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv
a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo
b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině
nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu,
c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu.
Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy uvedené v
písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv má účinky i vůči všem
právním nástupcům vyvlastňovaného.
(3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro
doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.
(4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se
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nevyžaduje, pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti se
na nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám.
(5) Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu
vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen právy, která
zanikají vyvlastněním.
§ 3a
Návrh smlouvy Smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona
upravujícího vyvlastnění6) musí v případě, že se jí získávají práva k pozemku nebo stavbě potřebná
pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury nebo energetické infrastruktury, založit též právo
osoby, která touto smlouvou převádí potřebná práva k pozemku nebo stavbě, na vrácení
převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření
smlouvy.
§ 3b
(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve
výši
a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s
výjimkou stavebního pozemku7), nebo
b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního
pozemku7) nebo stavby.
(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní
smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich součástí a
příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke dni odeslání návrhu
kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich
skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo
znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při
ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby
koeficienty podle odstavce 1.
(3) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení
práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby, použijí se odstavce 1 a 2 přiměřeně.
Je-li cena stanovená podle odstavce 1 nebo 2 nižší než 1 000 Kč, sjednává se úplata ve výši 1 000
Kč.
(4) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a za úplatu od právnické osoby zřízené
zákonem nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou, použije se pro
ocenění odstavec 2 obdobně a odstavec 1 se nepoužije.
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí na získávání potřebných práv podle § 3a,
a) je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo právnická osoba zřízená zákonem
nebo zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou, nebo
b) jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcném břemenu nebo práva
stavby za účelem provedení přeložky inženýrské sítě v souvislosti se stavbou dálnice nebo silnice
I. třídy.
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(6) U energetické infrastruktury se odstavce 1 až 5 nepoužijí.
____________________
7)

§ 9 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku).
8)
§ 2 zákona č. 151/1957 Sb.
10
) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

§ 3c
Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury nebo
energetické infrastruktury k vyvlastnění, nesmí být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit
uskutečňování účelu vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od právní
moci rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění9) tím není
dotčena.
§ 3d
Mají-li být práva k pozemku potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury získána
směnnou smlouvou a je-li dohodou stran určen jiný pozemek, za který má být pozemek potřebný
pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury směněn, může tento jiný pozemek za účelem
provedení směny nabýt koupí Česká republika nebo právnická osoba zřízená zákonem nebo
zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou. Pro sjednání kupní ceny se §
3b nepoužije, s výjimkou ustanovení § 3b odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
§ 5a
(1) Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické infrastruktury (dále jen
„projekt“) předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) písemné
oznámení o projektu k posouzení zralosti projektu pro další projednávání a povolování.
Oznámení kromě obecných náležitostí obsahuje zejména
a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu zařazeného do unijního
seznamu podle prováděcího nařízení Evropské komise12),
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu územního plánování, není-li
stavební záměr těmito dokumentacemi řešen,
c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně plánovací dokumentaci
včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti takovéto změny,
d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb, které tvoří projekt společného zájmu, které
budou předmětem jednoho komplexního rozhodnutí13),
e) grafické podklady,
f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000,
g) návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu společného zájmu,
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h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o
komplexní rozhodnutí.
(2) Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr posuzování vlivů na životní
prostředí, předkladatel k oznámení připojí závěr zjišťovacího řízení podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno
oznámení záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
___________________________
11)

Čl. 2 odst. 4 a 6 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.
12)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu.
13)
Čl. 2 odst. 2 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.

§ 5b
(1)
K projednání oznámení nařídí ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho podání
společné jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti projektu a ke stanovení rozsahu
materiálu a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí.
(2) Dotčené orgány sdělí svá stanoviska k oznámení projektu a požadavky na rozsah
materiálů a úroveň podrobností informací v dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí
nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko nebo
požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za to, že s oznámením
projektu souhlasí a ministerstvo si učiní úsudek o ochraně dotčeného veřejného zájmu podle
zvláštního právního předpisu samo, přičemž přihlédne k požadavkům uvedeným
v příslušných zvláštních právních předpisech.
(3)
Uzná-li ministerstvo na základě posouzení oznámení projektu a výsledků jeho
projednání s dotčenými orgány, že projekt je zralý pro další projednávání a povolování,
sdělí to nejpozději do 3 měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením
rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v rámci dokumentace
žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením podrobného harmonogramu udělování
povolení. V opačném případě sdělí předkladateli projektu, že oznámený projekt nelze
přijmout a povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení projektu vyrozumí
ministerstvo dotčené orgány jednotlivě.
(4)
Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 ministerstvo stanoví
v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a na základě dalších požadavků
dotčených orgánů podle odstavce 2.
(5)
Ministerstvo postupuje při projednání oznámení projektu, který přesahuje hranice
státu, a při kontrole návrhu dokumentace žádosti a při jejím případném doplňování podle
příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie11).
§ 5c
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Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může v případech,
vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy nebo koridoru v zásadách
územního rozvoje nebo v územním plánu nebo úpravu existujících ploch a koridorů, včetně
změny jejich vymezení z územních rezerv do návrhových ploch nebo koridorů, připojit k
návrhu na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo k návrhu na pořízení změny
územního plánu přímo příslušný návrh dokumentace aktualizace zásad územního rozvoje
nebo návrh dokumentace změny územního plánu a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud je vyžadováno.
§ 5d
Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují
vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona.
ČÁST DRUHÁ TŘETÍ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
ČÁST TŘETÍ ČTVRTÁ
ÚČINNOST
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§9
Věcná působnost vybraných celních úřadů
(1) Celní úřad pro Olomoucký kraj vydává na základě žádosti závazné informace o sazebním
zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje.
(2) Celní úřad pro Jihomoravský kraj
a) vydává, mění nebo zrušuje rozhodnutí
1. o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo,
2. o zřízení svobodného skladu,
b) je při umísťování a povolování staveb budov nebo staveb projektů společného zájmu
energetické infrastruktury10) ve svobodném pásmu dotčeným orgánem příslušným k vydání
závazného stanoviska; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů
společného zájmu energetické infrastruktury,
c) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady
pro určitý celní režim nebo druh přepravy zboží podle mezinárodní
smlouvy.
(3) Celní úřad pro Jihočeský kraj
a) vydává, pozastavuje nebo zrušuje
1. osvědčení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie 6),
2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie7),
b) kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený
hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání osvědčení,
c) rozhoduje o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v režimu tranzitu 8) a o prodloužení,
změně nebo odnětí tohoto zproštění povinnosti,
d) rozhoduje o povolení ručitele a užívání souborné jistoty a o prodloužení, změně nebo odnětí
tohoto povolení.
(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o schválení ručitele pro poskytnutí jednotlivé
jistoty s použitím záručního dokladu.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální prahovou hodnotu pro počet a objem dovozních
operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie 9).
______________
10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 12
(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nelze vydat
územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních
předpisů6). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení
nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů6).
(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze
vydat územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného
stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým
se stavba umisťuje a povoluje, nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních
předpisů6). Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k
předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle
stavebního zákona.
§ 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,
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.
(3) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem
přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Ministerstvo vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v
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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 infrastruktury33) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti krajských a
obecní úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší.
(5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a
předpisů podle něj vydaných.
(6) Ministerstvo zdravotnictví
a) předkládá ministerstvu, na základě zhodnocení zdravotních rizik, návrhy ke zpřísnění imisních
limitů,
b) zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení a řízení
zdravotních rizik,
c) provádí účelová měření úrovně znečištění ve vybraných sídlech z hlediska ochrany zdraví lidí pro
potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení a
řízení zdravotních rizik podle jiného právního předpisu20); v rozsahu dohodnutém s ministerstvem a
na jeho žádost se rovněž podílí na posuzování úrovně znečištění podle § 5 odst. 1.
§ 40
Společná ustanovení
(1) Při rozhodování podle tohoto zákona o dvou nebo více stacionárních zdrojích v rámci
jedné provozovny4) vede orgán ochrany ovzduší společné řízení podle správního řádu27).
(2) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), závazné stanovisko k provedení a
užívání stavby podle § 11 odst. 3 a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) se nevydá podle
tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení
podle jiného právního předpisu28). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání
závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) a závazného stanoviska k provedení stavby
podle § 11 odst. 3 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle
jiného právního předpisu28), pokud se integrované povolení na základě žádosti provozovatele
zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje, podle stavebního zákona.
(3) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona provozovateli
přecházejí na právní nástupce provozovatele.
(4) Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů stanovující technické
požadavky a další podmínky vztahující se na výrobky podle jiného právního předpisu jsou
technickými předpisy podle tohoto jiného právního předpisu12).
(5) Na zařazování do Přechodného národního plánu a vyřazování z Přechodného národního
plánu podle § 37 se nevztahuje správní řád.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 21
Společná ustanovení
(1) Podílový spoluvlastník zemědělského pozemku, který nabyl spoluvlastnický podíl k
zemědělskému pozemku převodem podle § 10 odst. 3, nemá zákonné předkupní právo vůči
Státnímu pozemkovému úřadu; § 140 občanského zákoníku se ve vztahu k němu nepoužije.
(2) Osoba, která s předchozím souhlasem Pozemkového fondu České republiky nebo
Státního pozemkového úřadu zřídila na zemědělském pozemku ve vlastnictví státu, k němuž má
příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad, trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna
před nabytím účinnosti tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní
smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem
na dobu určitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k tomuto
zemědělskému pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním
nástupcem zřizovatele trvalého porostu.
(3) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Státní
pozemkový úřad pozemek za cenu obvyklou s tím, že ji může uhradit ve splátkách, a to s úrokem
vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie27), nejpozději však do 10 let ode dne nabytí
účinnosti kupní smlouvy.
(4) Údaje katastru nemovitostí potřebné pro činnost Státního pozemkového úřadu podle
tohoto zákona poskytují zeměměřické a katastrální orgány bezúplatně.
(5) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, změny
rozhodnutí o umístění stavby, rozumí se tím také společné povolení a změny společného
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn.
§2
Vymezení pojmů
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo
hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem,
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, , společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním
souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem,
hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby,
hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,
parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a
označen parcelním číslem,
stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,
geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a
katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině,
polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k
ostatním nemovitostem a katastrálním územím,
výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v
plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a
zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou
metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku,
katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru
společně evidovaný soubor nemovitostí,
katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny
pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky
se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se
parcelními čísly a značkami druhů pozemků,
geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít
ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací,
identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se
zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů
veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu,
budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a
navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha
nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k
provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za
drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní
ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka
nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
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), s vyznačením
navrhovaných změn
§ 47
Český báňský úřad a obvodní báňské úřady
(1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými úřady a
orgány integrované inspekce, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti
společného zájmu energetické infrastruktury30) a jako dotčený orgán na úseku
závažných havárií vydává ve společném územním a stavebním řízení pro stavby
společného zájmu energetické infrastruktury závazné stanovisko podle § 48 odst. 3.

ostatními
projektu
prevence
projektů

(2) Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných
havárií a zajišťuje
a) odbornou technickou podporu při posuzování a hodnocení úplnosti a
odborné správnosti dokumentů zpracovaných podle § 10, 12 a 13,
b) plnění úkolů orgánu integrované inspekce podle § 39 odst. 2.
§ 53
Společná ustanovení
(1) Náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo
posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.
(2) Působnosti stanovené krajskému úřadu tímto zákonem jsou výkonem přenesené
působnosti.
(3) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí, stavební
řízení nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo
společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
___________________
30)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry transevropské 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.“.
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