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Pozměňovací návrh
poslankyně Ing. Věry Kovářové

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(tisk 927)

1.

V části první - Změna stavebního zákona, čl. I, bod 238 zní:

„238. V § 119 odstavce 1 a 2 znějí:
(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení
stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního
předpisu65), nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a)
b)
c)
d)

stavbu veřejné infrastruktury,
stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
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.“.
Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřesnit znění § 119 odst. 1 vládního návrhu,
jehož výklad by mohl v aplikační praxi přinést komplikace. Ve zvláštní části důvodové
zprávy vládního návrhu je uvedeno, že návrhem dochází k dalšímu výraznému prohloubení
deregulace a že se navrhuje kolaudační povinnost ponechat pouze u staveb a jejich změn
vyžadujících podle platné úpravy kolaudační souhlas.
Vládní návrh změny § 119 odst. 1však paradoxně umožňuje v extrémním případě
výklad, že by se kolaudace mohla vztahovat též na stavby, které povolení umístění (územní
rozhodnutí nebo územní souhlas) ani provedení (ohlášení nebo stavební povolení) nevyžadují.
Pozměňovací návrh proto upřesňuje vládní návrh tím, že jasně stanoví, že kolaudaci
bude podléhat pouze dokončená stavba, popřípadě její část schopná samostatného užívání,
uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, stavba ohlášená stavebnímu úřadu podle
§ 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu (vodního zákona),
nebo pokud vyžaduje stavební povolení. Toto vymezení odpovídá stávajícímu znění § 119
odst. 1.
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Další zúžení kolaudovaných staveb pak koresponduje s vládním návrhem, tj. navrhuje
se kolaudační povinnost ponechat pouze u staveb a jejich změn vyžadujících podle platné
úpravy kolaudační souhlas. Jedná se o stavby veřejné infrastruktury, kterými se podle § 2
odst. 1 písm. k) rozumí dopravní infrastruktura (například stavby pozemních komunikací,
drah či letišť), dále technická infrastruktura (například vodovody, vodojemy, kanalizace,
čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, energetické vedení,
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, produktovody) a občanské vybavení
(např. stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva). Povinnost kolaudace zůstává u staveb, jejichž vlastnosti nemohou
budoucí uživatelé ovlivnit, například nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl,
stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro ubytování odsouzených
a obviněných, ale může jít též o stavby rodinných domů (velké developerské projekty).
U těchto staveb je akcentována ochrana veřejných zájmů, neboť požadavek, aby stavba
neohrožovala život a zdraví osob, bezpečnost, životní prostředí, popřípadě nezpůsobovala jiné
škody, se podle stavebního zákona rozumí veřejným zájmem, jehož ochranu zajišťují stavební
úřady. Další skupinou staveb, u níž zůstává povinnost kolaudace, jsou stavby, u kterých bylo
stanoveno (povoleno/nařízeno) provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je
kulturní památkou.
Vymezení staveb vyžadujících kolaudaci ve vazbě na způsob jejich povolení je už
nadbytečné vzhledem k základním pravidlům zakotveným v § 76 odst. 1:
„Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit
využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
a v § 108 odst. 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.“.
Z těchto ustanovení je zřejmé, že všechny stavby vyžadují povolení umístění (územní
rozhodnutí nebo územní souhlas) a povolení provedení (ohlášení nebo stavební povolení)
a že konkrétní výjimky stanoví stavební zákon, např. v § 79 odst. 2 nebo v § 103.
Co se považuje za povolení stavby, vymezuje § 118 odst. 1: „Za povolení stavby se považuje
souhlas stavebního úřadu s provedením 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.“
Rovněž uvádění povinnosti kolaudace u změn uvedených staveb ve vládním návrhu je
nadbytečné, neboť § 2 odst. 4 stanoví: „Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba,
rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.“.

V Praze dne 21. 2. 2017
Věra Kovářová
poslankyně Parlamentu ČR
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Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
§ 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 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 část stavby schopnou samostatného užívání,
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení
stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního
předpisu65), nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
e)
f)
g)
h)

stavbu veřejné infrastruktury,
stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
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.
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Předložený vládní návrh:
(1) Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání,
jedná-li se o
i)

stavbu veřejné infrastruktury a další stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, včetně jejich změn,
j) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, včetně jejích změn,
k) 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.
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