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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Čl. II bod 2. 

 

V § 24 odst. 1 písm. t) se slova 

„uplatňuje závazné stanovisko v 

společném územním a stavebním 

řízení“ nahrazují slovy „vydává 

vyjádření“. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 



Stránka 3 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. IV bod 27. V § 26 odst. 3 se slova „ve společném 

územním a stavebním řízení“ 

nahrazují slovy „v řízení podle 

stavebního zákona“. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. VI bod 6. V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují a 

zároveň se zrušuje označení odstavce 

1. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
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jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 
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odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 
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rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 
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ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

 

 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
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adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. X bod 2. V § 13 se odstavec 4 včetně 

poznámky pod čarou č. 23 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 



Stránka 20 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 
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Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 
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2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 
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rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 
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spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
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adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XII bod 1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „. 

Zvláště chráněná část přírody je z této 

definice vyňata (písmeno f)“ zrušují. 

 

31992L0043 Čl. 10  Čl. 10  

Členské státy, kde to považují za nezbytné, 

usilují o to, aby při územním plánování a ve 

svých strategiích územního rozvoje, a 

zejména s ohledem na zlepšení ekologické 

soudržnosti sítě NATURA 2000 podpořily 

péči o krajinné prvky, které mají 

rozhodující význam pro volně žijící 

živočichy a planě rostoucí rostliny.  

Takové prvky jsou ty, které s ohledem na 

svou lineární a nepřetržitou strukturu (jako 

např. řeky a jejich břehy nebo tradiční 

způsoby vyznačování okrajů polí) nebo na 

svoji funkci „nášlapných kamenů“ neboli 

spojovacích ostrůvků (jako např. rybníky 

nebo malé remízky) mají zásadní význam 

pro migraci, šíření a výměnu genetické 

informace volně žijících druhů. 
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Čl. XII bod 4. V § 4 odst. 2 větě třetí se slova 

„závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „souhlas“ a ve větě čtvrté se 

slova „kultur pozemků“ nahrazují 

slovy „druhu nebo způsobu využití 

pozemků, výstavba lesních cest, 

budování lesních melioračních 

systémů“. 

 

31992L0043 Čl. 10  Čl. 10 

Členské státy, kde to považují za nezbytné, 

usilují o to, aby při územním plánování a ve 

svých strategiích územního rozvoje, a 

zejména s ohledem na zlepšení ekologické 

soudržnosti sítě NATURA 2000 podpořily 

péči o krajinné prvky, které mají 

rozhodující význam pro volně žijící 

živočichy a planě rostoucí rostliny.  

Takové prvky jsou ty, které s ohledem na 

svou lineární a nepřetržitou strukturu (jako 

např. řeky a jejich břehy nebo tradiční 

způsoby vyznačování okrajů polí) nebo na 

svoji funkci „nášlapných kamenů“ neboli 

spojovacích ostrůvků (jako např. rybníky 

nebo malé remízky) mají zásadní význam 

pro migraci, šíření a výměnu genetické 

informace volně žijících druhů. 

32009L0147 Čl. 3 odst. 1  

 

1. S přihlédnutím k požadavkům uvedeným 

v článku 2 přijmou členské státy nezbytná 

opatření na ochranu, zachování nebo 

obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy 

stanovišť pro všechny druhy ptáků, na které 

se vztahuje článek 1. 
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Čl. 3 odst. 2 

písm. b) a d)  

2. Ochrana, uchování a obnova biotopů a 

stanovišť bude zahrnovat zejména 

následující opatření: 

b) udržování a péči v souladu s 

ekologickými potřebami stanovišť uvnitř 

chráněných území i mimo ně; 

d) vytváření biotopů. 

Čl. XII bod 5. V § 4 odst. 3 větě první se slova 

„Závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „Souhlas“, slovo „nezbytné“ 

se nahrazuje slovem „nezbytný“ a 

slova „, k odlesňování a zalesňování 

pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě 

lesních cest a lesních melioračních 

systémů“ se zrušují, ve větě druhé se 

slovo „s“ nahrazuje slovy „se 

schváleným“, slova „závazné 

stanovisko“ se nahrazují slovem 

„souhlas“ a za slovo „přírody“ se 

vkládají slova „podle odstavce 2“, ve 

větě třetí se slova „Závazné 

stanovisko“ nahrazují slovem 

„Souhlas“, ve větě čtvrté se slova 

„závazným stanoviskům“ nahrazují 

slovem „souhlasům“ a ve větě 

poslední se slova „souhlasného 

závazného stanoviska“ nahrazují 

slovem „souhlasu“. 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 
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Čl. XII bod 6. V § 4 odst. 4 větě první se slova 

„závazného stanoviska“ nahrazují 

slovem „souhlasu“, ve větě druhé se 

slova „souhlasné závazné stanovisko“ 

nahrazují slovem „souhlas“, ve větě 

třetí se slova „souhlasné závazné 

stanovisko“ nahrazují slovem 

„souhlas“ a ve větě poslední se slova 

„Závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „Souhlas“. 

 

31992L0043 Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

Čl. XII bod 7. V § 5 odst. 3 větě první se slova „, 

lesnických a stavebních prací, při 

vodohospodářských úpravách“ 

nahrazují slovy „a lesnických prací, 

při plánování, provádění a užívání 

staveb, provádění terénních úprav, 

činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve vodním hospodářství“, 

slova „k nadměrnému“ se nahrazují 

slovy „ke zbytečnému“ a za slovo 

„biotopů,“ se vkládají slova „včetně 

32009L0147 Čl. 2 Čl. 2 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 

tomu, aby populace druhů uvedených v 

článku 1 byly zachovány na úrovni nebo 

přivedeny na úroveň, která odpovídá 

zejména ekologickým, vědeckým a 

kulturním požadavkům, přičemž budou brát 

v úvahu hospodářské požadavky a 

požadavky rekreace. 

Čl. 4 odst. 4 4. S ohledem na ochranu oblastí uvedených 

v odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy 
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narušení migračních tras živočichů,“. 

 

vhodná opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť 

nebo jakýmkoli rušivým zásahům, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly 

být významné z hlediska cílů tohoto článku. 

Členské státy musí rovněž usilovat o 

předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto chráněné 

oblasti. 

Čl. XII bod 20. V § 45a odst. 1 písm. a) se slovo 

„udržení“ nahrazuje slovem 

„zachování“. 

 

31992L0043 Čl. 4 odst. 1 1. Na základě kritérií stanovených v příloze 

III (etapa 1) a na základě příslušných 

vědeckých informací navrhne každý 

členský stát seznam lokalit, v němž bude 

uvedeno, jaké typy přírodních stanovišť 

z přílohy I a jaké druhy z přílohy II, 

původní pro toto území, se na jednotlivých 

lokalitách vyskytují. U druhů živočichů, 

které obývají rozsáhlé oblasti, musí tyto 

lokality odpovídat místům v přirozeném 

areálu rozšíření těchto druhů s takovými 

fyzikálními nebo biologickými faktory, jež 

jsou nezbytné pro jejich život a 

rozmnožování. Pro vodní druhy obývající 

rozsáhlé oblasti se taková místa navrhnou 

jen tam, kde existují jasně vymezitelná 

území s přírodními a biologickými faktory 

nezbytnými pro život a rozmnožování 

těchto druhů. Kde je to vhodné, mohou 
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členské státy navrhnout úpravu seznamu na 

základě výsledků sledování uvedeného 

v článku 11. 

Seznam spolu s informacemi o každé 

lokalitě musí být do tří let po zveřejnění 

této směrnice předložen Komisi. Informace 

budou zahrnovat mapu lokality, její název, 

zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje 

vyplývající z uplatnění kritérií 

vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) 

v úpravě stanovené Komisí a v souladu 

s postupem podle článku 21. 

Čl. XII bod 21. V § 45a odst. 2 písm. c) se slova 

„včetně ochranných pásem“ zrušují. 

 

31992L0043 Čl. 4 odst. 1 1. Na základě kritérií stanovených v příloze 

III (etapa 1) a na základě příslušných 

vědeckých informací navrhne každý 

členský stát seznam lokalit, v němž bude 

uvedeno, jaké typy přírodních stanovišť 

z přílohy I a jaké druhy z přílohy II, 

původní pro toto území, se na jednotlivých 

lokalitách vyskytují. U druhů živočichů, 

které obývají rozsáhlé oblasti, musí tyto 

lokality odpovídat místům v přirozeném 

areálu rozšíření těchto druhů s takovými 

fyzikálními nebo biologickými faktory, jež 

jsou nezbytné pro jejich život a 

rozmnožování. Pro vodní druhy obývající 

rozsáhlé oblasti se taková místa navrhnou 

jen tam, kde existují jasně vymezitelná 
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území s přírodními a biologickými faktory 

nezbytnými pro život a rozmnožování 

těchto druhů. Kde je to vhodné, mohou 

členské státy navrhnout úpravu seznamu na 

základě výsledků sledování uvedeného 

v článku 11. 

Seznam spolu s informacemi o každé 

lokalitě musí být do tří let po zveřejnění 

této směrnice předložen Komisi. Informace 

budou zahrnovat mapu lokality, její název, 

zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje 

vyplývající z uplatnění kritérií 

vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) 

v úpravě stanovené Komisí a v souladu 

s postupem podle článku 21. 

Čl. XII bod 22. V § 45g se za slova „účelu tohoto 

zákona“ vkládají slova „a povolovaná 

činnost neovlivní dosahování cílů 

ochrany evropsky významných lokalit 

a ptačích oblastí“. 

 

 

31992L0043 Čl. 16 odst. 1  1. Neexistuje-li žádné jiné uspokojivé 

řešení a za podmínky, že populace 

příslušného druhu přetrvávají navzdory 

udělené odchylce ve svém přirozeném 

areálu rozšíření bez negativního ovlivnění 

v dobrém stavu z hlediska jejich ochrany, 

mohou se členské státy odchýlit od 

ustanovení čl. 12, 13, 14 a 15 písm. a) a b): 

a) v zájmu ochrany volně žijících 

živočichů, planě rostoucích rostlin a 

ochrany přírodních stanovišť; 

b) v zájmu prevence závažných škod, 

zejména na úrodě, dobytku, lesích, 
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rybolovu, vodách a ostatních typech 

majetku; 

c) v zájmu zdraví lidí a veřejné 

bezpečnosti nebo z jiných naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru a s nesporně 

příznivými důsledky pro životní 

prostředí; 

d) pro účely výzkumu a vzdělání, 

opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo vysazení 

v původním areálu druhu a chovu a 

pěstování nezbytných pro tyto účely, 

včetně umělého rozmnožování rostlin; 

e) aby za přísně kontrolovaných podmínek 

v omezeném rozsahu a na základě 

výběru povolily odebírání nebo držení 

omezeného a příslušnými státními 

orgány stanoveného počtu jedinců 

určitých druhů uvedených v příloze IV. 

Čl. XII bod 23. V § 45h odst. 1 větě poslední se za 

slovo „péče“ vkládají slova „a zásady 

péče“ a na konci textu odstavce 1 se 

doplňují slova „a na souhrny 

doporučených opatření podle § 45c 

odst. 3 a § 45e odst. 6“. 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

 

Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 
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není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

Čl. 7  Čl. 7 

Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 

odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují 

povinnosti vyplývající z první věty čl. 4 

odst. 4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde 

o území označená podle čl. 4 odst.1 nebo 

obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené 

směrnice, a to ode dne provádění této 

směrnice nebo ode dne označení nebo 

uznání členským státem podle směrnice 

79/409/EHS, podle toho, které datum je 

pozdější. 

Čl. XII bod 24. V § 45i odst. 1 větě poslední se slova 

„politiky územního rozvoje a“ 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 
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zrušují, slova „zpráva o jejím 

uplatňování, nebo“ se zrušují, slovo „, 

anebo“ se nahrazuje slovem „nebo“ a 

slova „obsahu aktualizace či“ se 

zrušují. 

 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

Čl. XII bod 25. V § 45i odst. 2 se věty druhá a 

poslední nahrazují větami „Má-li na 

základě posouzení podle tohoto 

odstavce záměr nebo koncepce 

významný negativní vliv 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 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

 

Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 
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případě, že vyloučení není možné, 

alespoň zmírnit. Tyto varianty musí 

být posouzeny podle tohoto odstavce 

postupem podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. Územně 

plánovací dokumentace se posuzuje 

postupem podle stavebního zákona.“. 

 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 

mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

Čl. XII bod 27. V § 45i odst. 3 větě první se číslo „9“ 

nahrazuje číslem „4“ a číslo „10“ se 

nahrazuje číslem „5“. 

 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

Čl. 6 odst. 3  3. Jakýkoli plán nebo projekt, který 

s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo 

není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 

pravděpodobně na tuto lokalitu významný 

vliv, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty, 

podléhá odpovídajícímu posouzení jeho 

důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 

ochrany. S přihlédnutím k výsledkům 

uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu 

a s výhradou odstavce 4 schválí příslušné 

orgány příslušného státu tento plán nebo 

projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude 
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mít nepříznivý účinek na celistvost 

příslušné lokality, a co si v případě potřeby 

opatřily stanovisko široké veřejnosti. 

Čl. XII bod 28. V § 45i odst. 4 větě první se číslo 

„11“ nahrazuje číslem „6“. 

 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

Čl. 6 odst. 4  4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li 

k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové 

soudržnosti sítě NATURA 2000. O 

přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 

s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle 
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stanoviska Komise. 

 

Čl. XII bod 29. V § 45i odst. 5 větě poslední se číslo 

„9“ nahrazuje slovy „4 a 6“. 

 

 

31992L0043 Čl. 4 odst. 5  5. Jakmile je některá lokalita zařazena do 

seznamu uvedeného v třetím pododstavci 

odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení čl. 

6 odst. 2, 3 a 4. 

Čl. 6 odst. 4  4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li 

k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové 

soudržnosti sítě NATURA 2000. O 

přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 

s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise. 
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Čl. XII bod 30.  V § 45i odstavec 6 zní: 

 

„(6) Kompenzační opatření 

podle odstavce 4 pro účely koncepce, 

včetně návrhu opatření k jejich 

zajištění, stanoví v případě existence 

naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu podle odstavce 4 

nebo důvodů týkajících se veřejného 

zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí podle 

odstavce 5 orgán ochrany přírody. 

Tato kompenzační opatření musí být 

zahrnuta do koncepce před jejím 

schválením. Kompenzační opatření 

podle odstavce 4 pro účely záměru, 

včetně způsobu a doby sledování 

nezbytných pro vyhodnocení jejich 

účinnosti, stanoví v případě existence 

naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu podle odstavce 4 

nebo důvodů týkajících se veřejného 

zdraví, veřejné bezpečnosti nebo 

příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí podle 

31992L0043  Čl. 6 odst. 4  4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li 

k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové 

soudržnosti sítě NATURA 2000. O 

přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 

s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 

převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise. 
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odstavce 5 rozhodnutím orgán 

ochrany přírody na základě podnětu 

orgánu příslušného ke schválení 

záměru. Ode dne odeslání podnětu do 

doby uložení kompenzačních opatření 

orgánem ochrany přírody lhůty v 

příslušných řízeních neběží.“. 

 

Čl. XII bod 73. V § 79 odst. 3 písm. n) se číslo „10“ 

nahrazuje slovy „5 a informuje 

Komisi o uložených nebo 

stanovených kompenzačních 

opatřeních a způsobu jejich zajištění 

podle § 45i odst. 8“. 

 

 

31992L0043  Čl. 6 odst. 4  4. Pokud navzdory negativnímu výsledku 

posouzení důsledků pro lokalitu musí být 

určitý plán nebo projekt z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, 

včetně důvodů sociálního a ekonomického 

charakteru, přesto uskutečněn a není-li 

k dispozici žádné alternativní řešení, zajistí 

členský stát veškerá kompenzační opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany celkové 

soudržnosti sítě NATURA 2000. O 

přijatých kompenzačních opatřeních 

uvědomí Komisi. 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují 

prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny 

pouze důvody související s ochranou 

lidského zdraví a veřejné bezpečnosti 

s nesporně příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní 

prostředí nebo jiné naléhavé důvody 
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převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise. 

Čl. XII bod 76. V § 79 odst. 4 se slova „ve společném 

územním a stavebním“ nahrazují 

slovem „v“. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

 

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 
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Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 
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se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 
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postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 
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předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 
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procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 
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orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. XII bod 79. V § 80 odst. 3 větě druhé se za slovo 

„již“ vkládají slova „stavební úřad, 

újezdní úřad,“, ve větě třetí se za 

slovo „zahájí“ vkládají slova 

„stavební úřad, újezdní úřad,“ a za 

slovo „přestupku“ se vkládají slova 

„stavební úřad, újezdní úřad,“ a ve 

větě čtvrté se za slovo „a“ vkládají 

slova „stavební úřad, újezdní úřad,“. 

 

31992L0043 Čl. 12 odst. 4  

 

4. Členské státy zřídí systém sledování 

nahodilého odchytu a usmrcování druhů 

živočichů uvedených v příloze IV a). Na 

základě shromážděných údajů uskuteční 

členské státy další výzkum nebo přijmou 

ochranná opatření, aby zajistily, že 

nahodilý odchyt a usmrcování nebudou mít 

na příslušný druh významný negativní 

dopad. 

Čl. XIV bod 

28. 

 

V § 17 se na konci písmene l) čárka 

nahrazuje tečkou a písmena m) a n) se 

zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 
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kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 
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projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 
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rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 
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včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 
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VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 
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okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. XXII bod 

4. až 7. 

4. Nadpis pod označením § 7 se 

zrušuje. 

 

5. V § 7 se odstavec 1 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují 

jako odstavce 1 a 2. 

 

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se 

slova „drážní správní úřad ve 

stavebním povolení nebo 

společném povolení, kterým 

se stavba umisťuje a 

povoluje,“ nahrazují slovy 

„specializovaný stavební úřad 

v rozhodnutí o povolení 

záměru“. 

 

32016R0424 Čl. 5 odst. 1 a 

2 

Uvedení lanových drah do provozu 

1.   Členské státy přijmou v souladu s 

článkem 9 veškerá vhodná opatření za 

účelem stanovení postupů, jež zajistí, aby 

lanové dráhy byly uvedeny do provozu, 

pouze pokud splňují požadavky tohoto 

nařízení a nemohou ohrozit zdraví či 

bezpečnost osob nebo majetku, jsou-li 

řádně instalovány, udržovány a 

provozovány v souladu s předpokládaným 

účelem. 

2.   Členské státy přijmou v souladu s 

článkem 9 veškerá vhodná opatření za 

účelem stanovení postupů, jež zajistí, aby 

dílčí systémy a bezpečnostní prvky byly 

použity u lanové dráhy, pouze pokud 

umožňují stavbu lanových drah, které 

splňují požadavky tohoto nařízení a 
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7. V § 7 odstavec 2 zní: 

 

„(2) V rozhodnutí o povolení 

záměru a v kolaudačním rozhodnutí 

stanoví stavební úřad podmínky pro 

zajištění bezpečného a plynulého 

provozu dráhy a její ochrany. Pokud 

by stavbou mohl být znemožněn či 

narušen bezpečný a plynulý provoz 

dráhy a její ochrana a ani stanovením 

podmínek podle věty první není 

možné toto riziko odstranit, stavební 

úřad žádost o povolení záměru nebo 

žádost o vydání kolaudačního 

rozhodnutí zamítne.“. 

 

CELEX: 32016R0424 

 

nemohou ohrozit zdraví či bezpečnost osob 

nebo majetku, jsou-li řádně instalovány, 

udržovány a provozovány v souladu s 

předpokládaným účelem. 

Čl. 9 odst. 1 Schvalování lanových drah 

1.   Každý členský stát stanoví postupy pro 

schvalování stavby a uvádění do provozu 

lanových drah, které jsou umístěny na jeho 

území. 

Čl. XXII bod 

11. 

V § 56 se na konci písmene d) čárka 

nahrazuje tečkou a písmeno e) se 

včetně poznámky pod čarou č. 13 ve 

znění „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. 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

aspi://module='EU'&link='32013R0347%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


Stránka 54 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 

713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 

715/2009.“ zrušuje. 

 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

aspi://module='EU'&link='32006D1364%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0713%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 
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orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 
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orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 
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projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 
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mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XXIV bod 

3.  

V § 41 se písmeno f) včetně 

poznámky pod čarou č. 26 zrušuje. 

 

Dosavadní písmena g) a h) se 

označují jako písmena f) a g). 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 
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zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 
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prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 
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b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 
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pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 
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podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 
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písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XXV bod 

24. 

 

V § 49 se odstavec 5 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 
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předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 
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prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 
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b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 
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pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 
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podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 
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písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XXVII bod 

6. 

 

1. § 16 zní: 

„§ 16 

 

(1) Jsou-li záměry pozemních 

komunikací povolovány podle 

stavebního zákona, posoudí stavební 

úřad v řízení o povolení záměru také 

požadavky na plynulost a bezpečnost 

provozu na pozemní komunikaci. 

K žádosti o povolení záměru stavby 

pozemní komunikace stavebník 

32004L0054 

 

Čl. 2 odst.3 "délkou tunelu" délka nejdelšího jízdního 

pruhu měřeného v obrysově uzavřené části 

tunelu. 

 

Čl. 3 odst. 1 Členské státy zajistí, aby tunely na jejich 

území spadající do oblasti působnosti této 

směrnice vyhovovaly minimálním 

bezpečnostním požadavkům stanoveným v 

příloze I. 

Čl. 9 1. Na každý tunel, jehož projekt nebyl do 1. 

května 2006 příslušným správním orgánem 
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připojí kromě náležitostí stanovených 

stavebním zákonem také vyjádření 

Policie České republiky ohledně 

bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemní komunikaci, které je 

podkladem v řízení o povolení 

záměru podle stavebního zákona.  

 

(2) K žádosti o povolení záměru 

podle stavebního zákona, kterým je 

stavba tunelu nad 500 m, stavebník 

kromě náležitostí stanovených 

stavebním zákonem připojí také 

bezpečnostní dokumentaci podle § 

12a tohoto zákona obsahující 

bezpečnostní požadavky na tunely 

nad 500 m a vyjádření Ministerstva 

dopravy k této dokumentaci, které je 

podkladem v řízení o povolení 

záměru podle stavebního zákona. 

 

(3) Prováděcí předpis stanoví 

obecné technické požadavky pro 

stavbu dálnice, silnice a místní 

komunikace.“. 

 

schválen, se vztahují požadavky této 

směrnice. 

2. Tunel musí být uveden do provozu 

postupem stanoveným v příloze II. 

 

Čl. 10 1. V případě tunelů, jejichž projekt je 

schválen, ale které k 1. květnu 2006 ještě 

nebudou uvedeny do provozu, posoudí 

správní orgán soulad s požadavky této 

směrnice se zvláštním přihlédnutím k 

bezpečnostní dokumentaci podle přílohy II. 

2. Jestliže správní orgán zjistí, že tunel není 

v souladu s požadavky této směrnice, 

oznámí správci tunelu, aby přijal vhodná 

opatření ke zvýšení bezpečnosti, a uvědomí 

o tom bezpečnostního technika. 

3. Tunel pak musí být uveden do provozu 

postupem stanoveným v příloze II. 

 

Příloha I. Bezpečnostní opatření podle článku 3 

 

Příloha II. Schválení projektu, bezpečnostní 

dokumentace tunelu, uvedení tunelu do 

provozu, úpravy a pravidelná cvičení 
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Čl. XXVII bod 

9. 

V § 18g odstavec 1 zní: 

 

„(1) Žadatel o povolení záměru, 

povolení zkušebního provozu nebo o 

vydání kolaudačního rozhodnutí 

podle stavebního zákona pro stavbu 

pozemní komunikace, která je 

zařazena do transevropské silniční 

sítě22) je povinna zajistit posouzení 

záměru z hlediska zajištění 

bezpečnosti silničního provozu při 

užívání stavby (dále jen „audit 

bezpečnosti pozemních 

komunikací“).“. 

 

32008L0096 

 

Čl. 1 odst. 2 Tato směrnice se vztahuje na silnice, které 

jsou součástí transevropské silniční sítě, 

bez ohledu na to, zda se nacházejí ve fázi 

projektování, výstavby či provozu. 

 

Čl. 2 odst. 1, 

3, 4 a 9 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) "transevropskou silniční sítí" silniční síť 

vymezená v oddílu 2 přílohy I rozhodnutí č. 

1692/96/ES; 

(…) 

3) "hodnocením dopadů na bezpečnost 

silničního provozu" strategická srovnávací 

analýza dopadů, které budou mít nové 

silnice či podstatné změny stávající sítě na 

bezpečnost silniční sítě; 

4) "auditem bezpečnosti silničního 

provozu" nezávislé, podrobné, systematické 

a technické ověření bezpečnosti 

navrhovaných vlastností projektu silniční 

infrastruktury v různých fázích od 

plánování až po fázi počátečního provozu; 

(…) 

9) "projektem infrastruktury" projekt 

výstavby nové silniční infrastruktury či 

podstatné úpravy stávající sítě, které mají 

dopady na dopravní provoz. 
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Čl. 3 1. Členské státy zajistí, aby bylo u všech 

projektů infrastruktury provedeno 

hodnocení dopadů na bezpečnost silničního 

provozu. 

2. Hodnocení dopadů na bezpečnost 

silničního provozu se provede ve fázi 

počátečního plánování před schválením 

projektu infrastruktury. Členské státy se v 

souvislosti s tím snaží splnit kritéria 

stanovená v příloze I. 

3. V hodnocení dopadů na bezpečnost 

silničního provozu se vysvětlí jednotlivé 

aspekty bezpečnosti silničního provozu, 

které přispívají k volbě navrhovaného 

řešení. Hodnocení dále obsahuje všechny 

příslušné informace nezbytné pro analýzu 

poměru nákladů a přínosů u různých 

hodnocených možností. 

Čl. 4 odst. 1 a 

3 

(1) Členské státy zajistí, aby byly u všech 

projektů infrastruktury provedeny audity 

bezpečnosti silničního provozu. 

(…) 

(3) Audity bezpečnosti silničního provozu 

jsou nedílnou součástí projekčního procesu 

projektu infrastruktury ve fázi návrhu 

projektu, podrobného zpracování projektu, 

ve fázi předcházející zahájení provozu a ve 

fázi počátečního provozu. 
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Čl. XXVII bod 

10. – 14. 

10. V § 18g odst. 4 úvodní části 

ustanovení se slovo 

„speciálnímu“ zrušuje. 

 

11. V § 18g odst. 4 písm. a) se 

slova „stavebního povolení 

nebo společného povolení, 

kterým se stavba umisťuje a 

povoluje,“ nahrazují slovy 

„povolení záměru“. 

 

12. V § 18g odst. 4 písm. b) se 

slovo „kolaudaci“ nahrazuje 

slovy „vydání kolaudačního 

rozhodnutí“. 

 

13. V § 18g odstavec 5 zní: 

 

„(5) V řízení o povolení záměru 

podle odstavce 1 stavební úřad uloží 

provedení zkušebního provozu podle 

stavebního zákona.“. 

 

14. V § 18g odst. 6 se slova 

„Speciální stavební úřad ve 

stavebním nebo ve společném 

územním a stavebním a při 

kolaudaci podle zvláštních 

32008L0096 čl. 4 odst. 4 a 

5 

(4) Členské státy zajistí, aby auditor pro 

každou fázi projektu infrastruktury určil v 

auditorské zprávě prvky projektu, které 

jsou z hlediska bezpečnosti klíčové. V 

případech, kdy jsou v průběhu auditu 

zjištěny nebezpečné prvky, ale návrh nebyl 

napraven před koncem dané fáze uvedené v 

příloze II, uvede příslušný subjekt důvody v 

příloze ke zprávě. 

(5) Členské státy zajistí, aby výsledkem 

zprávy uvedené v odstavci 4 byla 

odpovídající doporučení z hlediska 

bezpečnosti. 
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předpisů o územním 

plánování a stavebním řádu“ 

nahrazují slovy „Stavební 

úřad v řízení o povolení 

záměru nebo v kolaudačním 

řízení podle stavebního 

zákona“. 

 

Čl. XXVII bod 

25. 

V § 40 odst. 1 se za slova „celní úřad“ 

vkládají slova „, stavební úřad“. 

 

32004L0054 Čl. 4 odst. 1 

až 3 

1. Členské státy určí jeden nebo více 

správních orgánů (dále jen "správní orgán") 

příslušné pro zajišťování toho, že jsou 

dodržovány všechny aspekty bezpečnosti 

tunelu, které přijímají opatření nezbytná k 

zajištění souladu s touto směrnicí. 

2. Správní orgán může být zřízen na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni. 

3. Pro každý tunel transevropské silniční 

sítě, který se nachází na území jediného 

členského státu, je příslušný jeden správní 

orgán. Pro každý tunel nacházející se na 

území dvou členských států buď každý 

členský stát určí správní orgán, nebo oba 

členské státy určí společný správní orgán. 

V případě dvou různých správních orgánů 

přijímá každý z nich při výkonu svých 

pravomocí a odpovědnosti týkajících se 

bezpečnosti tunelu svá rozhodnutí po 

předchozím souhlasu druhého správního 
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orgánu. 

 

32016L1148 Příloha II bod 

2 písm. d) 

d) silniční doprava 

-  silniční orgány ve smyslu čl. 2 bodu 12 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/962  odpovědné za kontrolu 

řízení provozu 

- provozovatelé inteligentních dopravních 

systémů ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU 

Čl. XXVII bod 

28. a 29.  

 

28. V § 40 odst. 2 se písmeno g) 

zrušuje. 

 

Dosavadní písmena h) až k) se 

označují jako písmena g) až i). 

 

29. V § 40 odst. 2 se na konci 

písmene h) čárka nahrazuje tečkou a 

písmeno k) se včetně poznámky pod 

čarou č. 38 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 
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b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 
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účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 
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podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 
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trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 
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rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 
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dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XXIX bod 

1. 

 

V § 3 se odstavec 11 včetně 

poznámky pod čarou č. 35 ve znění 

„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.“ zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 



Stránka 84 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 
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postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 
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komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 
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pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 
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slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 
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pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XXIX bod 

5. 

 

V § 37 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Kolem leteckých staveb se 

zřizují ochranná pásma. Ochranné 

pásmo zřídí stavební úřad opatřením 

obecné povahy podle stavebního 

zákona po projednání s úřadem 

územního plánování a s Úřadem. V 

opatření obecné povahy stavební úřad 

stanoví parametry ochranného pásma 

a jednotlivá opatření k ochraně 

leteckých staveb.“. 

 

32018R1139 Čl. 38 odst. 1 Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby byla letiště nacházející 

se na jejich území zabezpečena před 

činnostmi a výstavbou v jejich okolí, které 

by mohly představovat nepřijatelná rizika 

pro letadla, jež tato letiště využívají. 
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Čl. XXXVIII 

bod 1. 

 

V § 7 odst. 2 písmeno h) zní: 

 

„h) uplatňuje stanovisko k 

územnímu rozvojovému plánu 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 vyjádření pro stavby 

projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury z hlediska 

ochrany obyvatelstva,“. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 
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Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 
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zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 
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stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 
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lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 
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U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 
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b). 

Čl. XL bod 7. V § 80 odst. 1 se na konci písmene y) 

čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) 

se zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 
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aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 
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se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 
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postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 
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předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 
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procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 
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orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. XLII 

bod 2.  

 

V § 7 odstavce 1 a 2 znějí: 

 

„(1) V případě výstavby nové 

budovy je stavebník povinen plnit 

požadavky na energetickou náročnost 

budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie podle prováděcího právního 

předpisu. Splnění požadavků na 

energetickou náročnost budovy 

dokládá stavebník průkazem 

energetické náročnosti budov 

v průběhu provádění stavby na 

vyžádání kontrolního orgánu podle 

tohoto zákona a k žádosti o 

kolaudační rozhodnutí podle 

stavebního zákona. 

 

(2) V případě větší změny 

dokončené budovy jsou stavebník, 

vlastník budovy, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost 

32010L0031  

32018L0844 

Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 

k zajištění toho, aby minimální požadavky 

na energetickou náročnost budov nebo 

ucelených částí budov byly stanoveny za 

účelem dosažení nákladově optimálních 

úrovní. Energetická náročnost se vypočítá 

podle metody uvedené v článku 3. 

Nákladově optimální úrovně se vypočtou v 

souladu se srovnávacím metodickým 

rámcem uvedeným v článku 5, jakmile 

bude tento rámec zaveden.  

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 

zajištění toho, aby byly stanoveny 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost pro prvky budovy, jež jsou 

součástí obvodového pláště budovy a jež 

mají významný dopad na energetickou 

náročnost obvodového pláště, pokud jsou 

nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s 

cílem dosáhnout nákladově optimálních 

úrovní.  

Při stanovování požadavků mohou členské 

státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 

budovami a mezi různými kategoriemi 
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budovy podle prováděcího právního 

předpisu. Plnění 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 dokládá stavebník 

a ostatní osoby podle věty první 

průkazem energetické náročnosti 

budovy v průběhu provádění větší 

změny dokončené budovy na 

vyžádání kontrolního orgánu podle 

tohoto zákona a v případech 

stanovených prováděcím právním 

předpisem.“. 

 

budov.  

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 

obecné podmínky vnitřního prostředí, aby 

se zamezilo nepříznivým účinkům, např. 

nedostatečnému větrání, a také místní 

podmínky a určené využití i stáří budovy.  

Od členského státu se nevyžaduje, aby 

stanovil takové minimální požadavky na 

energetickou náročnost, které nejsou 

nákladově efektivní v rámci odhadovaného 

ekonomického životního cyklu.  

Minimální požadavky na energetickou 

náročnost se pravidelně přezkoumávají 

nejméně jednou za pět let a v případě 

potřeby se aktualizují, aby odrážely 

technický pokrok v sektoru budov. 

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby nové budovy splňovaly 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost stanovené v souladu s článkem 4.  

U nových budov členské státy zajistí, aby 

před zahájením výstavby byla posouzena a 

vzata v úvahu technická, environmentální a 

ekonomická proveditelnost vysoce 

účinných alternativních systémů, jako jsou 

systémy uvedené níže, jsou-li k dispozici: 

a) místní systémy dodávky energie 

využívající energii z obnovitelných zdrojů;  
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b) kombinovaná výroba tepla a elektřiny;  

c) ústřední nebo blokové vytápění nebo 

chlazení, zejména využívá-li zčásti nebo 

zcela energii z obnovitelných zdrojů;  

d) tepelná čerpadla. 

 

Čl. 6 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy zajistí, aby analýza 

alternativních systémů podle odstavce 1 

byla doložena a aby byla k dispozici pro 

účely ověřování. 

3. Tuto analýzu alternativních systémů lze 

provádět pro jednotlivé budovy nebo 

skupiny podobných budov nebo pro 

společné typy budov v téže oblasti. Pokud 

jde o systémy dálkového vytápění nebo 

chlazení, analýzu lze provést pro všechny 

budovy připojené k danému systému v téže 

oblasti. 

Čl. 7  1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby se u budov, u kterých 

probíhá větší renovace, snížila energetická 

náročnost budovy nebo jejích 

renovovaných částí s cílem splnit 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost stanovené podle článku 4, pokud 

je to technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné.  

Tyto požadavky se použijí pro renovovanou 
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budovu nebo ucelenou část budovy jako 

celek. Navíc či alternativně lze požadavky 

použít na renovované prvky budov.  

Členské státy dále přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby energetická 

náročnost prvku budovy, jenž je součástí 

obvodového pláště budovy a má významný 

dopad na energetickou náročnost 

obvodového pláště budovy, splňovala v 

případě jeho dodatečné montáže nebo 

nahrazení minimální požadavky na 

energetickou náročnost, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné.  

Členské státy určí tyto minimální 

požadavky na energetickou náročnost v 

souladu s článkem 4.  

Členské státy v souvislosti s budovami, 

které jsou předmětem větší renovace, 

prosazují, aby vysoce účinné alternativní 

systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty 

v úvahu a zohledněny, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné. 

Čl. 8 odst. 1 1. Pro účely optimalizace využívání energie 

z technického systému budovy stanoví 

členské státy systémové požadavky na 

celkovou energetickou náročnost, řádnou 
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instalaci a odpovídající dimenzování, 

úpravu a kontrolu s ohledem na technické 

systémy, které jsou instalovány ve 

stávajících budovách. Členské státy mohou 

tyto systémové požadavky rovněž uplatnit 

na nové budovy.  

Stanoví se systémové požadavky na nové 

technické systémy budovy, jejich výměnu a 

modernizaci a použijí se, pokud je to 

technicky, ekonomicky a funkčně 

proveditelné.  

Tyto systémové požadavky se vztahují 

alespoň na: 

a) otopné soustavy;  

b) systémy pro přípravu teplé vody;  

c) klimatizační systémy;  

d) rozsáhlé větrací systémy,  

nebo jejich kombinace. 

Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby:  

a) do 31. prosince 2020 všechny nové 

budovy byly budovami s téměř nulovou 

spotřebou energie a  

b) po dni 31. prosince 2018 nové budovy 

užívané a vlastněné orgány veřejné moci 

byly budovami s téměř nulovou spotřebou 

energie.  

Členské státy vypracují vnitrostátní plány 

na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
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spotřebou energie. Tyto vnitrostátní plány 

mohou obsahovat cíle rozlišené v závislosti 

na kategorii budovy. 

Čl. 10 odst. 

6,7 

6. Členské státy zohlední nákladově 

optimální úrovně energetické náročnosti při 

poskytování pobídek určených pro 

výstavbu nebo větší renovace budov. 

7. Ustanovení této směrnice nebrání 

členským státům v poskytování pobídek 

pro nové budovy, renovace nebo prvky 

budov, jež překračují nákladově optimální 

úrovně. 

 

Čl. XLII 

bod 3. 

 

 

V § 7 odst. 3 se slova „se dokládají“ 

nahrazují slovy „jsou hodnoceny“, 

slova „jednotek budovy“ se nahrazují 

slovem „jednotek“, slova „to doloží 

kopií“ se nahrazují slovem „kopie“ a 

slova „a které“ se zrušují. 

 

32010L0031 

32018L0844 

Čl. 7   1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby se u budov, u kterých 

probíhá větší renovace, snížila energetická 

náročnost budovy nebo jejích 

renovovaných částí s cílem splnit 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost stanovené podle článku 4, pokud 

je to technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné.  

Tyto požadavky se použijí pro renovovanou 

budovu nebo ucelenou část budovy jako 

celek. Navíc či alternativně lze požadavky 

použít na renovované prvky budov.  

Členské státy dále přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby energetická 
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náročnost prvku budovy, jenž je součástí 

obvodového pláště budovy a má významný 

dopad na energetickou náročnost 

obvodového pláště budovy, splňovala v 

případě jeho dodatečné montáže nebo 

nahrazení minimální požadavky na 

energetickou náročnost, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné.  

Členské státy určí tyto minimální 

požadavky na energetickou náročnost v 

souladu s článkem 4.  

Členské státy v souvislosti s budovami, 

které jsou předmětem větší renovace, 

prosazují, aby vysoce účinné alternativní 

systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty 

v úvahu a zohledněny, pokud je to 

technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné. 

Čl. 8 odst. 1 1. Pro účely optimalizace využívání energie 

z technického systému budovy stanoví 

členské státy systémové požadavky na 

celkovou energetickou náročnost, řádnou 

instalaci a odpovídající dimenzování, 

úpravu a kontrolu s ohledem na technické 

systémy, které jsou instalovány ve 

stávajících budovách. Členské státy mohou 

tyto systémové požadavky rovněž uplatnit 
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na nové budovy.  

Stanoví se systémové požadavky na nové 

technické systémy budovy, jejich výměnu a 

modernizaci a použijí se, pokud je to 

technicky, ekonomicky a funkčně 

proveditelné.  

Tyto systémové požadavky se vztahují 

alespoň na: 

a) otopné soustavy;  

b) systémy pro přípravu teplé vody;  

c) klimatizační systémy;  

d) rozsáhlé větrací systémy,  

nebo jejich kombinace. 

Čl. 10 odst. 

6,7 

6. Členské státy zohlední nákladově 

optimální úrovně energetické náročnosti při 

poskytování pobídek určených pro 

výstavbu nebo větší renovace budov. 

7. Ustanovení této směrnice nebrání 

členským státům v poskytování pobídek 

pro nové budovy, renovace nebo prvky 

budov, jež překračují nákladově optimální 

úrovně. 

 

Čl. XLII 

bod 6. 

 

V § 7 se doplňuje odstavec 9, který 

zní: 

 

„(9) Změna způsobu vytápění 

budovy připojené na soustavu 

32018L2001 Článek 24           

odst. 9 

9. Členské státy zajistí, aby byla práva 

spotřebitelů a pravidla pro provoz soustav 

dálkového vytápění a chlazení v souladu s 

tímto článkem jasně definována a 

vymáhána příslušným orgánem. 
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zásobování tepelnou energií může být 

provedena pouze na základě povolení 

podle stavebního zákona a za 

podmínky, že nedojde ke zvýšení její 

energetické náročnosti; to neplatí, 

pokud stávající způsob vytápění není 

možné nadále využívat. Splnění 

podmínky podle věty předchozí 

dokládá stavebník průkazem 

energetické náročnosti budov. V 

případě budovy s více bytovými 

jednotkami, která je připojena na 

soustavu zásobování tepelnou energií, 

lze změnu způsobu vytápění povolit 

pouze pro celou budovu.“. 

 

Čl. XLII 

bod 7. 

 

V § 7a odst. 4 písm. b) se slovo 

„dokumentace14)“ nahrazuje slovy 

„dokladů předkládaných stavebníkem 

ke kolaudaci stavby“. 

 

32010L0031 Článek 11  

odst. 8 

8. Platnost certifikátu energetické 

náročnosti nesmí překročit deset let. 

Čl. XLII 

bod 9. 

 

V § 7a se na konci odstavce 4 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno f), které zní: 

 

„f) obsahovat posouzení 

technické, ekonomické a ekologické 

32010L0031 Článek 11            

odst. 8 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho 

vyhotovení nebo do provedení větší změny 

dokončené budovy, pro kterou byl 

zpracován, anebo do provedení změny 

způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy 

teplé vody v této budově a musí 
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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“).“. 

 

a) být zpracován pouze 

1. příslušným energetickým specialistou 

podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo 

2. osobou usazenou v jiném členském státě 

Unie, pokud je oprávněna k výkonu 

uvedené činnosti podle právních předpisů 

jiného členského státu Unie; ministerstvo je 

uznávacím orgánem podle zvláštního 

právního předpisu5a), 

b) být součástí dokumentace14) při 

prokazování dodržení technických 

požadavků na stavby15), 

c) být zpracován v souladu s prováděcím 

právním předpisem podle odstavce 6, 

d) obsahovat protokol a grafické 

znázornění, jehož součástí je přiřazení 

klasifikačních tříd ukazatelům energetické 

náročnosti, 

e) obsahovat doporučená opatření pro 

snížení energetické náročnosti budovy; tato 

povinnost se nevztahuje na průkaz, který u 

budovy prokáže dosažení mimořádně 

úsporné klasifikační třídy u celkové dodané 

energie budovy a neobnovitelné primární 

energie podle prováděcího právního 

předpisu podle odstavce 6. 

 

5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 
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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. 

14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. 

 

Čl. XLII 

bod 12. 

 

V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 

1 písm. h) se slova „některou 

z povinností“ nahrazují slovem 

„povinnost“. 

 

32010L0031 Článek 27 Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 

porušení vnitrostátních právních předpisů 

přijatých na základě této směrnice a 

přijmou veškerá opatření nezbytná k 

zajištění jejich provádění. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy oznámí tyto 

předpisy Komisi do 9. ledna 2013 a rovněž 

jí neprodleně oznámí veškeré následné 

změny, které se jich týkají. 

Čl. XLII 

bod 13. 

 

V § 13 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Státní energetická inspekce 

je dotčeným orgánem státní správy 

při ochraně zájmů chráněných tímto 

zákonem v řízeních o povolení 

záměrů výroben tepla o celkovém 

32010L0031 

32018L0844 

Článek 18 1. Členské státy zajistí, aby byly v 

souladu s přílohou II zavedeny nezávislé 

kontrolní systémy certifikátů energetické 

náročnosti a zpráv o inspekci otopných 

soustav a klimatizačních systémů. Členské 

státy mohou zavést oddělené systémy pro 

kontrolu certifikátů energetické náročnosti 
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tepelném příkonu nad 20 MW, která 

vedou stavební úřady podle 

stavebního zákona, s výjimkou řízení, 

vedených jinými stavebními úřady 

podle stavebního zákona. Státní 

energetická inspekce je dále 

dotčeným orgánem státní správy při 

ochraně zájmů chráněných tímto 

zákonem při kolaudačním řízení, 

která vedou stavební úřady podle 

stavebního zákona k výstavbě nové 

budovy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 350 m2 a 

větší změně dokončené budovy 

s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 350 m2 a v řízení o 

povolení záměru změny způsobu 

vytápění budovy připojené na 

soustavu zásobování tepelnou energií, 

která vedou stavební úřady podle 

stavebního zákona. Státní energetická 

inspekce vydává v těchto řízeních 

vyjádření.“. 

 

a pro kontrolu zpráv o inspekcích otopných 

soustav a klimatizačních systémů. 

2. Členské státy mohou přenést 

odpovědnost za provádění nezávislých 

kontrolních systémů. Pokud se tak členské 

státy rozhodnou, zajistí, aby nezávislé 

kontrolní systémy byly prováděny v 

souladu s přílohou II. 

3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty 

energetické náročnosti a inspekční zprávy 

uvedené v odstavci 1 byly na požádání 

zpřístupněny příslušným orgánům nebo 

subjektům. 

Čl. XLIV 

bod 2.  

 

V § 16 písm. o) se slova „a 

Nařízením, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 
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sítě30)“ zrušují. 

 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 
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zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 
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procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 
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V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 
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těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 
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c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. XLIV 

bod 4. 

V § 30a se na konci odstavce 2 

doplňuje věta „Žadatel je jediným 

účastníkem řízení.“. 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 
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Čl. 8 odst. 2 

 

2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 
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l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

Čl. 8 odst. 4 4. Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 



Stránka 122 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 5. 

V § 30a odst. 3 se na konci textu 

písmene f) doplňují slova „, je-li pro 

danou výrobnu elektřiny energetický 

posudek podle zákona o hospodaření 

energií zpracováván“. 

 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 
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j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 
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půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

 

Čl. XLIV 

bod 6. 

V § 30a se doplňuje odstavec 5, který 

zní: 

 

„(5) Autorizace není podkladem 

pro vydání rozhodnutí o povolení 

záměru ani jiného rozhodnutí podle 

stavebního zákona nebo podle jiného 

právního předpisu.“. 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 
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bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 



Stránka 126 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 7. 

V § 30b odst. 1 písm. a) se slova 

„umístění stavby, stavebního 

povolení“ nahrazují slovy „povolení 

záměru“ a slovo „souhlasu“ se 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 
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nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 

 

kritérií. 

 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 
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Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 8. 

V § 30b odst. 1 písm. g) se slova „a 

na naplňování cílů Národního akčního 

plánu pro energii z obnovitelných 

zdrojů“ zrušují. 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 
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technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 
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změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 9. 

V § 30b se doplňuje odstavec 2, který 

zní: 

 

„(2) Je-li předmětem žádosti o 

udělení autorizace výstavba jaderné 

elektrárny, může být údaj o 

instalovaném výkonu a údaj o 

energetické účinnosti podle odstavce 

1 písm. b) uveden mezní hodnotou. 

Ministerstvo může vyhláškou 

stanovit, že v žádosti o udělení 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 
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autorizace na výstavbu jaderné 

elektrárny mohou být mezní hodnotou 

uvedeny rovněž údaje 

o předpokládaném instalovaném 

výkonu, předpokládané výrobě 

elektřiny, předpokládané vlastní 

spotřebě elektřiny, předpokládané 

dodávce elektřiny do příslušné části 

elektrizační soustavy, předpokládané 

dodávce tepelné energie odběratelům, 

předpokládané hrubé energetické 

účinnosti a množství paliva.“. 

 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 Členské státy zajistí, aby pro malou 
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 decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 
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Čl. XLIV 

bod 10. 

V § 30c odst. 2 se za slovo „údajů“ 

vkládají slova „podle odstavce 1 

písm. a) až c)“, slovo „žádosti“ se 

nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a 

slova „či jiné závažné skutečnosti 

vztahující se k udělené autorizaci“ se 

zrušují. 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

Čl. 8 odst. 2 

 

Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 
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Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 
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je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

 

Čl. XLIV 

bod 11. 

V § 30c se za odstavec 3 vkládá nový 

odstavec 4, který zní: 

 

„(4) V případech podle § 30b 

odst. 2 obsahuje rozhodnutí o udělení 

autorizace mezní hodnotu údaje takto 

uvedeného v žádosti o udělení 

autorizace. V těchto případech držitel 

autorizace oznámí ministerstvu 

konkrétní hodnoty daných údajů před 

zahájením výstavby předmětné 

výrobny elektřiny. Rozhodnutí o 

změně rozhodnutí o udělení 

autorizace se v těchto případech 

nevydává, pokud upřesněná hodnota 

údaje nepřekračuje mezní hodnotu 

uvedenou v rozhodnutí o udělení 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

1. Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 
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autorizace.“. 

 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

3. Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 
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týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

4. Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 12. 

V § 30d odst. 1 písm. a) a c) se slova 

„územního rozhodnutí podle 

zvláštního“ nahrazují slovy 

„rozhodnutí o povolení záměru podle 

stavebního“. 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

1. Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 
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 Čl. 8 odst. 2 

 

2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 
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l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

3. Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

4. Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 
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o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

Čl. XLIV 

bod 13. 

V § 30d odst. 1 písmeno b) zní: 

 

„b) v případě zastavení řízení 

o povolení záměru nebo zamítnutí 

žádosti na vydání rozhodnutí o 

povolení záměru dnem nabytí právní 

moci takového rozhodnutí,“. 

 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

1. Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 
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i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 

 

3. Členské státy zajistí, aby pro malou 

decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 
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Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

4. Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 

 

Čl. XLIV 

bod 14. 

V § 30d se doplňuje odstavec 3, který 

zní: 

 

„(3) Pro účely odstavce 1 písm. 

a) je v případě podle § 30c odst. 4 

rozhodující údaj o maximálním 

instalovaném výkonu stanovený 

v rozhodnutí o udělení autorizace. 

Odstavec 1 písm. a) se nepoužije 

v případě, že držitel autorizace 

požádal o vydání rozhodnutí o 

32019L0944 Čl. 8 odst. 1 

 

1. Pro výstavbu nových výrobních kapacit 

zavedou členské státy povolovací řízení, 

které musí probíhat podle objektivních, 

transparentních a nediskriminačních 

kritérií. 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

2. Členské státy stanoví kritéria pro udělení 

povolení k výstavbě výrobních kapacit na 

svém území. Při stanovování příslušných 

kritérií členské státy posuzují otázky: 

a) bezpečnosti a zabezpečení 
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povolení záměru podle stavebního 

zákona již před nabytím právní moci 

rozhodnutí o udělení autorizace.“. 

 

elektrizačních soustav, zařízení a 

souvisejícího vybavení; 

b) ochrany veřejného zdraví a 

bezpečnosti; 

c) ochrany životního prostředí; 

d) využití půdy a volby umístění; 

e) využití veřejného pozemku; 

f) energetické účinnosti; 

g) povahy primárních zdrojů; 

h) údajů o žadateli, jako např. jeho 

technické, hospodářské a finanční 

schopnosti; 

i) plnění opatření přijatých podle 

článku 9; 

j) příspěvku výrobní kapacity k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je 

nejméně 32% podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Unii v roce 2030, uvedeného v čl. 3 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 ; 

k) příspěvku výrobní kapacity ke 

snížení emisí a 

l) alternativ oproti výstavbě nové 

výrobní kapacity, jako jsou řešení v oblasti 

odezvy strany poptávky a ukládání energie; 

 

Čl. 8 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby pro malou 
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 decentralizovanou nebo distribuovanou 

výrobu existovala zvláštní, zjednodušená a 

zefektivněná povolovací řízení, která 

zohlední jejich omezenou velikost a jejich 

možný vliv. 

Členské státy mohou vypracovat pokyny 

týkající se tohoto zvláštního povolovacího 

řízení. Regulační orgány nebo jiné 

příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů 

odpovědných za plánování podrobí tyto 

pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich 

změnu. 

Pokud členské státy stanovily určité 

postupy, jimiž se řídí schvalování využití 

půdy, použitelné na velké projekty nové 

infrastruktury pro výrobní kapacitu, 

zahrnou případně do těchto postupů i 

výstavbu nové výrobní kapacity a uplatňují 

je nediskriminačním způsobem a v 

příslušném časovém rámci. 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

4. Povolovací řízení a kritéria musí být 

zveřejněna. Žadatelé musí být vyrozuměni 

o důvodech, které vedly k zamítnutí udělení 

povolení. Tyto důvody musí být objektivní, 

nediskriminační, řádně podložené a 

opodstatněné. Žadatelé musí mít k dispozici 

opravné prostředky. 
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Čl. XLIV 

bod 20. 

V § 77 odst. 5 se věta první zrušuje. 

 

32018L2001 Článek 24           

odst. 9 

9. Členské státy zajistí, aby byla práva 

spotřebitelů a pravidla pro provoz soustav 

dálkového vytápění a chlazení v souladu s 

tímto článkem jasně definována a 

vymáhána příslušným orgánem. 

Čl. XLVIII bod 

1. 

V § 8 písmeno l) zní: 

 

„l) je dotčeným orgánem při 

pořizování územního plánu pro obec, 

jejíž území sousedí se státními 

hranicemi, a v řízení o povolení 

záměru, týká-li se toto řízení stavby 

v bezprostřední blízkosti státních 

hranic.“. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 
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aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 
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jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 
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šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 
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měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 
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výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 
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dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. L bod 2. 

 

V § 3 písm. f) se slova „nebo orgán 

kraje v přenesené působnosti“ 

nahrazují slovy „orgán kraje 

v přenesené působnosti (§ 22) nebo 

krajský stavební úřad (§ 22a)“ a slova 

„koncepce (§ 22)“ se nahrazují slovy 

„koncepce nebo specializovaný 

stavební úřad (§ 22b)“. 

 

32011L0092  

ve znění 

32014L0052 

Čl. 1 odst. 2 

písm. f) 

f) „příslušným orgánem“ nebo „příslušnými 

orgány“ ty orgány, které členské státy určí 

jako odpovědné za provádění úkolů 

vyplývajících z této směrnice. 

Čl. L bod 3. 

 

V § 3 písm. g) bod 1 zní: 

 

„1. řízení o povolení 

záměru podle stavebního zákona, 

není-li vedeno řízení o povolení 

záměru s posouzením vlivů,“. 

 

32011L0092 Čl. 1 odst. 2 

písm. c) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

c) „povolením“ rozhodnutí příslušného 

orgánu nebo orgánů, které opravňuje 

oznamovatele k uskutečnění záměru; 

Čl. L bod 5. V § 3 písm. g) bodu 9 se slova „až 

12“ nahrazují slovy „až 8“. 

 

32011L0092 Čl. 1 odst. 2 

písm. c) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

c) „povolením“ rozhodnutí příslušného 

orgánu nebo orgánů, které opravňuje 

oznamovatele k uskutečnění záměru; 

Čl. L bod 7. V § 3 se na konci písmene n) tečka 32011L0092 Čl. 1 odst. 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 
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nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena o) a p), která znějí: 

 

„o) řízením o povolení 

záměru podle stavebního zákona 

řízení o povolení, řízení o rámcovém 

povolení, řízení o odstranění i 

dodatečné povolení stavebního i 

nestavebního záměru ve smyslu 

stavebního zákona, 

 

p) řízením o povolení 

záměru s posouzením vlivů podle 

stavebního zákona řízení podle § 201 

až 206 stavebního zákona.“. 

 

písm. c) c) „povolením“ rozhodnutí příslušného 

orgánu nebo orgánů, které opravňuje 

oznamovatele k uskutečnění záměru; 

Čl. L bod 8. a 

9. 

8. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo 

„hodnoty,“ nahrazuje slovy „hodnoty 

a“ a slova „a příslušný úřad stanoví, 

že budou podléhat zjišťovacímu 

řízení“ se zrušují. 

 

 

9. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a 

příslušný úřad stanoví, že budou 

podléhat zjišťovacímu řízení“ zrušují. 

 

 

32011L0092  

ve znění 

32014L0052 

Čl. 4 odst. 3 3. Při přezkoumávání každého jednotlivého 

případu nebo při stanovení kritérií nebo 

prahových hodnot podle odstavce 2 jsou 

brána v úvahu odpovídající kritéria výběru 

uvedená v příloze III. Členské státy mohou 

stanovit prahové hodnoty nebo kritéria, na 

jejichž základě určí, kdy záměry nemusí 

podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani 

posouzení vlivů na životní prostředí, nebo 

prahové hodnoty a kritéria, na jejichž 

základě určí, kdy záměry musí v každém 

případě podléhat posouzení vlivů na životní 
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prostředí, aniž by podléhaly určení podle 

odstavců 4 a 5. 

Čl. L bod 14. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) 

tečka nahrazuje slovem „a“ a 

doplňuje se písmeno d), které zní: 

 

„d) případným výsledkům 

jiných environmentálních hodnocení 

podle příslušných právních 

předpisů.“. 

 

32011L0092  

ve znění 

32014L0052 

Čl. 4 odst. 6 6. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 

provedl určení co nejdříve, nejpozději však 

do 90 dnů ode dne, kdy mu oznamovatel 

předložil všechny informace potřebné podle 

odstavce 4. Ve výjimečných případech, 

souvisejících například s povahou, 

složitostí, umístěním či rozsahem záměru, 

může příslušný orgán uvedenou lhůtu 

k určení prodloužit; v takovém případě 

musí příslušný orgán oznamovatele 

písemně informovat o důvodech 

prodloužení lhůty a dni, kdy lze jeho určení 

očekávat. 

Čl. L bod 15. V § 7 odst. 6 se na konci textu věty 

druhé doplňují slova „a informací 

obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k 

tomuto zákonu“ a na konci textu věty 

čtvrté se doplňují slova „a dotčené 

územní samosprávné celky“. 

 

32011L0092  

ve znění 

32014L0052 

Čl. 4 odst. 5 

písm. b) 

b) v případě, že bylo rozhodnuto, že 

posouzení vlivů na životní prostředí není 

třeba provést, uvede hlavní důvody, proč 

toto posouzení není vyžadováno, s ohledem 

na příslušná kritéria uvedená v příloze III 

a uvede prvky záměru nebo zamýšlená 

opatření k vyloučení či prevenci 

významných negativních vlivů na životní 

prostředí, jestliže je oznamovatel navrhuje. 

Čl. L bod 27. V § 9d odst. 2 větě první se za slovo 

„řízeních“ vkládají slova „, která 

nevede stavební úřad,“. 

32011L0092 Čl. 11 1. Členské státy zajistí, aby v souladu s 

příslušnými předpisy vnitrostátního práva 

příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: 

a) mají dostatečný zájem; nebo 
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b) namítají porušování práva v případech, 

kdy to správní řád členského státu požaduje 

jako podmínku, 

měli možnost dosáhnout přezkoumání 

soudem nebo jiným nezávislým a 

nestranným orgánem zřízeným zákonem a 

mohli tak napadat hmotnou nebo procesní 

zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo 

nečinnosti podléhajících ustanovením o 

účasti veřejnosti obsaženým v této 

směrnici. 

2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou 

být rozhodnutí, akty nebo nečinnost 

napadeny. 

3. Co představuje dostatečný zájem a 

porušování práva, určí členské státy v 

souladu s cílem poskytnout zúčastněné 

veřejnosti široký přístup k právní ochraně. 

Za tímto účelem je zájem jakékoli nevládní 

organizace, která splňuje požadavky 

uvedené v čl. 1 odst. 2, pokládán pro účely 

odst. 1 písm. a) tohoto článku za 

dostatečný. Pro účely odst. 1 písm. b) 

tohoto článku se předpokládá, že tyto 

organizace mají práva, která mohou být 

porušována. 

4. Ustanovení tohoto článku nevylučují 

možnost předběžného přezkoumání 
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správním orgánem a neovlivní požadavek, 

aby tam, kde to vyžaduje vnitrostátní právo, 

byly před předáním věci k soudnímu 

přezkumu vyčerpány postupy správního 

přezkumu. 

Každé takové řízení musí být spravedlivé, 

nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně 

nákladné. 

5. K dalšímu zlepšení účinnosti ustanovení 

tohoto článku členské státy zajistí, aby byly 

veřejnosti poskytnuty praktické informace 

o přístupu k postupům správního a 

soudního přezkumu. 

Čl. L bod 30. V § 10g odst. 4 větě poslední se slova 

„Schvalující orgán“ nahrazují slovem 

„Předkladatel“ a slova „schvalující 

orgán“ se nahrazují slovem 

„předkladatel“. 

 

32001L0042 Čl. 8 Zpráva o vlivech na životní prostředí 

vypracovaná podle článku 5, vyjádření 

podle článku 6 a výsledky přeshraničních 

konzultací zahájených podle článku 7 se 

vezmou v úvahu při vypracování plánu 

nebo programu a před jeho přijetím nebo 

předáním k legislativnímu procesu. 

Čl. L bod 31. V § 10h odst. 2 se slova „se 

schvalujícím orgánem“ nahrazují 

slovy „s předkladatelem“. 

 

32001L0042 Čl. 10 odst. 1 1. Členské státy monitorují významné vlivy 

plánů a programů na životní prostředí, aby 

mimo jiné včas zjistily nepředpokládané 

negativní dopady a aby byly schopny učinit 

vhodná nápravná opatření. 

 

2. K dosažení souladu s odstavcem 1 lze 

případně uplatnit stávající opatření v oblasti 
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monitorování, aby se zabránilo 

opakovanému monitorování. 

 

Čl. L bod 41. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení 

se za slovo „internetu“ vkládá slovo 

„trvale“. 

 

32011L0092 

ve znění 

32014L0052 

Čl. 6 odst. 2 2. V zájmu zajištění účinné účasti dotčené 

veřejnosti na rozhodovacích procesech se 

následující informace sdělují veřejnosti 

prostřednictvím elektronických sdělovacích 

prostředků a veřejného oznámení nebo 

jiným vhodným způsobem v počáteční fázi 

rozhodovacích procesů týkajících se 

životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, a 

nejpozději jakmile je možné tyto informace 

rozumně poskytnout. 

Čl. 6 odst. 5 

 

5. Podrobné podmínky informování 

veřejnosti (například formou vývěsek v 

určité oblasti nebo oznámeními v místním 

tisku) a projednání s dotčenou veřejností 

(například písemným vyjádřením nebo 

veřejnou anketou) stanoví členské státy. 

Členské státy přijmou na vhodné správní 

úrovni nezbytná opatření s cílem zajistit, 

aby příslušné informace byly veřejnosti 

přístupné v elektronické podobě, a to 

alespoň prostřednictvím ústředního portálu 

nebo snadno dostupných přístupových míst. 

Čl. L bod 46. V § 20 se za písmeno a) vkládá nové 

písmeno b), které zní: 

 

32011L0092 Čl. 1 odst. 2 

písm. f) 

f) „příslušným orgánem“ nebo „příslušnými 

orgány“ ty orgány, které členské státy určí 

jako odpovědné za provádění úkolů 
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„b) Nejvyšší stavební úřad,“. 

 

Dosavadní písmeno b) se 

označuje jako písmeno c). 

 

vyplývajících z této směrnice. 

Čl. L bod 47. V § 20 se na konci písmene c) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

 

„d) krajské stavební úřady.“. 

 

32011L0092 Čl. 1 odst. 2 

písm. f) 

f) „příslušným orgánem“ nebo „příslušnými 

orgány“ ty orgány, které členské státy určí 

jako odpovědné za provádění úkolů 

vyplývajících z této směrnice. 

Čl. L bod 53. V § 21 se na konci písmene j) čárka 

nahrazuje tečkou a písmena k) a l) se 

zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 
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komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 
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oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 
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stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 
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do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 
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b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 
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5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. L bod 56. V § 22 se na konci písmene c) čárka 

nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se 

zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 
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společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 
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dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 
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2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 
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rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 
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spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 
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adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. L bod 74. V příloze č. 1 kategorii II bod 45 zní:  

„ 

45 

Železniční a 

intermodální 

zařízení a 

překladiště 

s rozlohou od 

stanoveného 

limitu (a) 

a železniční 

dráhy s 

délkou od 

stanoveného 

limitu (b). 

  

a) 2 

ha 

    

b) 2 

km 

 

“. 

 

32011L0092 PŘÍLOHA II, 

bod 10 písm. 

c)  

c) Výstavba železničních tratí a překladišť 

pro různé druhy dopravy a terminálů pro 

různé druhy dopravy (záměry neuvedené v 

příloze I); 

Čl. L bod 75. V příloze č. 1 kategorii II se na konci 

textu bodu 46 doplňují slova „s 

délkou od stanoveného limitu“ a 

32011L0092 PŘÍLOHA II, 

bod 10 písm. 

h)  

h) Tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, 

visuté dráhy nebo podobné dráhy 

zvláštního typu sloužící výhradně nebo 
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limitní hodnota se přesouvá ze 

sloupce KÚ do sloupce KSÚ.  

 

zvláště k přepravě lidí; 

Čl. LII bod 3.  

 

V § 35 odst. 2 se na konci písmene g) 

čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) 

se zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 
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Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 



Stránka 173 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 
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postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 
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předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 



Stránka 176 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 
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orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LIV 

bod 5. 

 

V § 72 odst. 3 se na konci písmene c) 

čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) 

se včetně poznámky pod čarou č. 71 

zrušuje.  

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 
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stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 
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se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 
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postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 
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předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 
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procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 



Stránka 183 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LIV 

bod 9. 

 

V § 82 odst. 2 větě první se slova „, 

závazné stanovisko“ nahrazují slovy 

„a vyjádření“ a slova „a vyjádření 

podle § 79 odst. 4 písm. a) až c)“ se 

zrušují a věta poslední se zrušuje. 

 

32008L0098 Čl. 23 odst. 5 Pokud jsou splněny požadavky tohoto 

článku, mohou být veškerá povolení 

vydaná v souladu s jinými vnitrostátními 

právními předpisy nebo s jinými právními 

předpisy Společenství sloučena s 

povolením vyžadovaným podle odstavce 1 

v povolení jediné, pokud se tím zamezí 

zbytečnému zdvojování informací a 

opakování činností provozovatele nebo 

příslušného orgánu 

Čl. LVI 

bod 9. 

V § 23 odst. 2 větě poslední se slovo 

„a“ nahrazuje čárkou a na konci textu 

odstavce 2 se doplňují slova „a řízení 

o návrhu na povolení záměru podle 

zvláštního zákona“. 

 

32000L0060 Čl. 13 odst. 1  

 
Plány povodí 

1. Členské státy zajistí, aby byl pro 

každou oblast povodí ležící zcela na jejich 

území zpracován plán povodí. 

Čl. LVI 

bod 10. 

V § 23a odstavec 9 zní: 

 

„(9) Bez udělené výjimky podle 

odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke 

zhoršení stavu nebo ekologického 

potenciálu útvaru povrchové vody 

nebo stavu útvaru podzemní vody 

nebo znemožnění dosažení dobrého 

32000L0060 Čl. 4 odst. 7 a 

8.  

7. 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 

případně dobrého ekologického 
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stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu útvaru povrchových vod 

nebo dobrého stavu útvaru 

podzemních vod provést.“. 

 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

a) jsou učiněny všechny schůdné 

kroky k omezení nepříznivých vlivů 

na stav vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav 

jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí požadovaném podle 

článku 13 a dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného 

zájmu a/nebo pokud jsou přínosy pro 
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životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů stanovených 

v odstavci 1 převáženy přínosy nových 

změn pro lidské zdraví, udržení ochrany 

obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn 

nebo úprav vodního útvaru vyplývají, 

nelze z důvodů technické 

neproveditelnosti nebo pro neúměrné 

náklady dosáhnout jinými prostředky, 

jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

 

8. Při uplatňování odstavců 3, 4, 5, 6 a 7 

členské státy zabezpečí, že nedojde 

k trvalému vyloučení nebo ústupkům při 

dosahování cílů požadovaných touto 

směrnicí v jiných vodních útvarech ležících 

v téže oblasti povodí a že uplatňování je 

v souladu se zaváděním jiných předpisů 

Společenství v oblasti životního prostředí. 

Čl. LVI 

bod 14. 

V § 54 odst. 4 větě druhé se slova 

„pro vydání stavebního povolení k 

vodním dílům (§ 15), k ohlášení 

vodních děl (§ 15a)“ nahrazují slovy 

„pro rozhodnutí o žádosti o povolení 

záměru vodního díla (§ 55a)“. 

 

32000L0060 Čl. 4 odst. 7  7. 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 
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případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

b) jsou učiněny všechny schůdné 

kroky k omezení nepříznivých vlivů 

na stav vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav 

jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí požadovaném podle 

článku 13 a dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného 
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zájmu a/nebo pokud jsou přínosy pro 

životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů stanovených 

v odstavci 1 převáženy přínosy nových 

změn pro lidské zdraví, udržení ochrany 

obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn 

nebo úprav vodního útvaru vyplývají, 

nelze z důvodů technické 

neproveditelnosti nebo pro neúměrné 

náklady dosáhnout jinými prostředky, 

jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

 Čl. LVI 

 bod 27. a 28. 

27. V § 104 odst. 2 se za písmeno d) 

vkládá nové písmeno e), které zní: 

 

„e) stavební úřady,“. 

 

Dosavadní písmeno e) se označuje 

jako písmeno f). 

 

28. V § 104 se na konci odstavce 2 

tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno g), které zní: 

 

„g) Nejvyšší stavební úřad.“. 

 

32000L0060 

 

Čl. 2 odst. 16 Pro účely této směrnice se:  

"příslušným orgánem“ rozumí orgán nebo 

orgány určené podle čl. 3 odst. 2 nebo 3; 

 

Čl. LVI V § 104 odst. 9 větě první se slova „a 32000L0060 Čl. 4 odst. 7  7. 
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bod 29. dále při postupu podle stavebního 

zákona při umisťování, povolování, 

užívání a odstraňování staveb“ 

zrušují. 

 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 

případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

a) jsou učiněny všechny schůdné 

kroky k omezení nepříznivých 

vlivů na stav vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav 
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jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí požadovaném podle 

článku 13 a dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného 

zájmu a/nebo pokud jsou přínosy pro 

životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů stanovených 

v odstavci 1 převáženy přínosy nových 

změn pro lidské zdraví, udržení ochrany 

obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn 

nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze 

z důvodů technické neproveditelnosti nebo 

pro neúměrné náklady dosáhnout jinými 

prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

Čl. LVI 

bod 30. 

V § 104 se doplňuje odstavec 10, 

který zní: 

 

„(10) Ve správních řízeních 

vedených podle stavebního zákona se 

závazné stanovisko podle odstavce 9 

nevydává; splnění podmínek pro jeho 

vydání posoudí stavební úřad 

v rozhodnutí vydaném podle 

stavebního zákona. Stavební úřad 

32000L0060 Čl. 4 odst. 7  7. 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 

případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 
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před vydáním povolení záměru podle 

stavebního zákona posoudí možnost 

zhoršení stavu nebo ekologického 

potenciálu útvaru povrchové vody 

nebo stavu útvaru podzemní vody 

nebo nemožnost dosažení dobrého 

stavu nebo dobrého ekologického 

potenciálu útvaru povrchové vody 

nebo dobrého stavu útvaru podzemní 

vody. Dojde-li k závěru, že provedení 

záměru může vést ke zhoršení stavu 

nebo ekologického potenciálu útvaru 

povrchové vody nebo ke zhoršení 

stavu útvaru podzemní vody nebo 

znemožnění dosažení dobrého stavu 

nebo dobrého ekologického 

potenciálu útvaru povrchové vody 

nebo dobrého stavu útvaru podzemní 

vody, upozorní žadatele, že bez 

výjimky podle § 23a odst. 8 není 

možné záměr provést.“. 

 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

b) jsou učiněny všechny schůdné 

kroky k omezení nepříznivých 

vlivů na stav vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav 

jsou výslovně uvedeny a vysvětleny 

v plánu povodí požadovaném podle 

článku 13 a dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného 

zájmu a/nebo pokud jsou přínosy pro 

životní prostředí a společnost při 

dosahování cílů stanovených 
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v odstavci 1 převáženy přínosy nových 

změn pro lidské zdraví, udržení ochrany 

obyvatel nebo udržitelný rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn 

nebo úprav vodního útvaru vyplývají, nelze 

z důvodů technické neproveditelnosti nebo 

pro neúměrné náklady dosáhnout jinými 

prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

Čl. LVI 

bod 36. 

Za § 107 se vkládají nové § 107a a 

107b, které včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 107a 

 

Stavební úřady 

 

Stavební úřady  

a) rozhodnutím o žádosti 

o povolení záměru nahrazují souhlas 

podle § 17 a posuzují splnění 

podmínek pro jeho vydání,  

 

b) rozhodují o žádosti o 

povolení záměru vodního díla podle § 

55a,   

c) mohou nařídit 

zastavení prací na stavbě nebo 

odstranění stavby vodního díla 

32000L0060 Čl. 4 odst. 7  7. 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 

případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 
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provedené nebo prováděné 

mimořádným postupem podle 

stavebního zákona  

z příkazu povodňového orgánu obce, 

obce s rozšířenou působností nebo 

kraje podle § 55a odst. 9, 

d) rozhodují o stanovení 

ochranného pásma vodního díla podle 

§ 58 odst. 3, 

e) ve výrokové části 

rozhodnutí o žádosti o povolení 

záměru vodního díla nebo jeho změny 

rozhodují o povinnosti zajistit nad 

vodním dílem technickobezpečnostní 

dohled podle § 61 odst. 5, pokud si 

vydání rozhodnutí nevyhradí Nejvyšší 

stavební úřad, 

f) rozhodují o změně 

kategorie vodního díla, rozsahu 

technickobezpečnostního dohledu, 

popřípadě podmínek jeho zajišťování 

podle § 61 odst. 6, 

g) předávají informace o 

zařazení vodního díla do I. až III. 

kategorie nebo o změně zařazení do 

příslušné kategorie Nejvyššímu 

stavebnímu úřadu podle § 61 odst. 8,  

h) vedou evidenci údajů o 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

a) jsou učiněny všechny schůdné kroky 

k omezení nepříznivých vlivů na stav 

vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav jsou 

výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu 

povodí požadovaném podle článku 13 a 

dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu 

a/nebo pokud jsou přínosy pro životní 

prostředí a společnost při dosahování cílů 

stanovených v odstavci 1 převáženy 

přínosy nových změn pro lidské zdraví, 

udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný 

rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo 

úprav vodního útvaru vyplývají, nelze 

z důvodů technické neproveditelnosti nebo 

pro neúměrné náklady dosáhnout jinými 

prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 
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vodních dílech a o výkonu 

technickobezpečnostního dohledu u 

vodních děl IV. kategorie 

technickobezpečnostního dohledu, 

nad kterými neprovádí 

technickobezpečnostní dohled 

pověřená osoba podle § 61 odst. 13, 

i) předávají údaje z jimi 

vedené evidence údajů o vodních 

dílech a o výkonu 

technickobezpečnostního dohledu 

podle § 61 odst. 14 Ministerstvu 

zemědělství podle § 61 odst. 14, 

j) kontrolují provádění 

technickobezpečnostního dohledu nad 

vodními díly podle § 61, 

k)  při rozhodování o 

žádosti o povolení záměru ve 

správních řízeních vedených podle 

stavebního zákona posuzují splnění 

podmínek pro vydání závazného 

stanoviska podle § 104 odst. 9 a 

posuzují možnost zhoršení stavu nebo 

ekologického potenciálu útvaru 

povrchové vody nebo stavu útvaru 

podzemní vody či nemožnost 

dosažení dobrého stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu útvaru 
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povrchové vody nebo dobrého stavu 

útvaru podzemní vody podle § 104 

odst. 10,   

l) provádějí dozor nad 

vodními díly podle § 110 odst. 5. 

 

§ 107b 

 

Nejvyšší stavební úřad  

 

Nejvyšší stavební úřad 

a) k provedení § 115 odst. 2 

stanoví prováděcím právním 

předpisem, ve kterých případech a 

které doklady je třeba předložit 

k žádosti o rozhodnutí o povolení 

záměru vodního díla, o vydání 

kolaudačního rozhodnutí vodního 

díla, o stanovení ochranného pásma 

vodního díla, 

 

b) ve výrokové části 

rozhodnutí o žádosti o povolení 

záměru vodního díla nebo jeho změny 

rozhoduje o povinnosti zajistit nad 

vodním dílem technickobezpečnostní 

dohled podle § 61 odst. 5, pokud si 

vydání rozhodnutí vyhradí.“. 
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Čl. LVI 

bod 38. 

V § 108 se odstavec 6 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 
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Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 
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zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 
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stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 
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lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 
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U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 
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b). 

 

Čl. LVI 

bod 46. 

V § 115 odst. 20 větě první se slova 

„a podle § 15 odst. 1“ zrušují a za 

slovo „zákona“ se vkládají slova „, 

nejde-li o záměr povolovaný podle 

stavebního zákona,“. 

 

32000L0060 Čl. 4 odst. 7  7. 

Členské státy neporuší tuto směrnici, 

pokud: 

– nedosažení dobrého stavu podzemních 

vod, dobrého ekologického stavu nebo 

případně dobrého ekologického 

potenciálu nebo neúspěch při 

předcházení zhoršování stavu útvaru 

povrchové nebo podzemní vody jsou 

důsledkem nových změn fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo 

změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo 

– neúspěch při zamezení zhoršování 

stavu útvaru povrchové vody z velmi 

dobrého na dobrý je důsledkem 

nových trvalých činností, které 

souvisejí s lidským rozvojem, a 

jsou-li splněny všechny následující 

podmínky: 

a) jsou učiněny všechny schůdné kroky 
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k omezení nepříznivých vlivů na stav 

vodního útvaru; 

b) důvody těchto změn nebo úprav jsou 

výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu 

povodí požadovaném podle článku 13 a 

dané cíle se každých šest let 

přezkoumávají; 

c) důvody těchto změn nebo úprav 

vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu 

a/nebo pokud jsou přínosy pro životní 

prostředí a společnost při dosahování cílů 

stanovených v odstavci 1 převáženy 

přínosy nových změn pro lidské zdraví, 

udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný 

rozvoj, a 

d) prospěšné cíle, které z těchto změn nebo 

úprav vodního útvaru vyplývají, nelze 

z důvodů technické neproveditelnosti nebo 

pro neúměrné náklady dosáhnout jinými 

prostředky, jež by byly z hlediska životního 

prostředí významně lepší. 

Čl. LVIII bod 

25. 

 

V § 29 se odstavec 7 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 
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a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 
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proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 
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datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 
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cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 



Stránka 207 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 
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případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LX bod 2. V § 58 odst. 2 se na konci písmene n) 

čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) 

se zrušuje. 

 

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 
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a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 
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proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 
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datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 
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cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 
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spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 
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případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LXI  

bod 1. 

 

V § 2 se na konci písmene p) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno q), které zní: 

 

„q) obecně závaznými 

pravidly emisní limity nebo jiné 

podmínky, které jsou přijaty za 

účelem přímého použití ke stanovení 

32010L0075 Čl. 3 odst. 8 Pro účely této směrnice se rozumí: 

8. "obecně závaznými pravidly" mezní 

hodnoty emisí nebo jiné podmínky, 

přinejmenším na odvětvové úrovni, které 

jsou přijaty za účelem přímého použití ke 

stanovení podmínek pro povolení; 
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závazných podmínek provozu 

zařízení v integrovaném povolení.“. 

 

Čl. LXI 

bod 15., 16. 

15. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní: 

 

„e) územní samosprávný 

celek, jehož území, životní prostředí 

nebo obyvatelstvo by mohly být 

ovlivněny provozem zařízení, pokud 

do 30 dnů ode dne zveřejnění 

informací podle § 8 odst. 2 písemně 

oznámí úřadu svou účast v řízení,“. 

 

16. V § 7 se na konci odstavce 1 

doplňují písmena f) a g), která 

znějí: 

 

„f) hospodářské komory a 

zaměstnavatelské svazy, jejichž 

předmětem činnosti je prosazování a 

ochrana profesních zájmů nebo 

veřejných zájmů podle zvláštních 

právních předpisů12), pokud do 30 dnů 

ode dne zveřejnění informací podle § 

8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou 

účast v řízení, 

g) právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem 

32010L0075 Čl. 3 odst. 16 Pro účely této směrnice se rozumí: 

16. "veřejností" jedna nebo více fyzických 

nebo právnických osob a jejich sdružení, 

organizace nebo skupiny v souladu s 

vnitrostátním právem nebo zvyklostmi; 

Čl. 3 odst. 17  Pro účely této směrnice se rozumí: 

17. "dotčenou veřejností" veřejnost, která je 

nebo by mohla být ovlivněna 

rozhodováním o udělení nebo aktualizaci 

povolení nebo podmínek povolení nebo 

která má na tomto rozhodování zájem; pro 

účely této definice se nevládní organizace 

prosazující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky podle vnitrostátního 

práva považují za organizace mající na 

rozhodnutí zájem; 

Čl. 24 odst. 1 

písm. a), b) a 

d) 

Přístup k informacím a účast veřejnosti na 

povolovacím řízení 

1. Členské státy zajistí, aby dotčená 

veřejnost dostávala včasnou a účinnou 

možnost účasti na řízení o 

a) udělování povolení pro nová zařízení; 

b) udělování povolení pro veškeré 

podstatné změny; 

d) aktualizaci povolení nebo podmínek 
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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 podle § 8 odst. 2 

nebo kterou podporuje svými podpisy 

nejméně 200 osob, pokud do 30 dnů 

ode dne zveřejnění informací podle § 

8 odst. 2 písemně oznámí úřadu svou 

účast v řízení.“. 

 

 

povolení pro zařízení v souladu s čl. 21 

odst. 5 písm. a). 

Čl. 25 odst. 3 3. Členské státy určí, co představuje 

dostatečný zájem a porušování práva, v 

souladu s cílem poskytnout zúčastněné 

veřejnosti široký přístup k právní ochraně. 

K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní 

organizace, která podporuje ochranu 

životního prostředí a splňuje veškeré 

požadavky vnitrostátního práva, pokládán 

pro účely odst. 1 písm. a) za dostatečný. 

Pro účely odst. 1 písm. b) se předpokládá, 

že tyto organizace mají práva, která mohou 

být porušena. 

Příloha IV. ÚČAST VEŘEJNOSTI NA 

ROZHODOVÁNÍ 

1. Následující informace musí být sděleny 

veřejnosti (prostřednictvím veřejného 

oznámení nebo jinými vhodnými 

prostředky jako například elektronickými 

médii, jsou-li k dispozici) v počátečním 

stádiu rozhodovacího procesu nebo 

nejpozději, jakmile je možné tyto 

informace rozumně poskytnout: 

 

a) žádost o povolení nebo případně návrh 

na aktualizaci povolení nebo podmínek 

povolení podle čl. 21, včetně popisu prvků 
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uvedených v čl. 12 odst. 1; 

b) tam, kde je to použitelné, skutečnost, že 

rozhodnutí podléhá posouzení 

vnitrostátních nebo přeshraničních vlivů na 

životní prostředí nebo konzultacím mezi 

členskými státy podle článku 26; 

c) údaje o orgánech příslušných vydat 

rozhodnutí, o orgánech, od kterých je 

možné obdržet příslušné informace, a o 

orgánech, na které se lze obracet s 

připomínkami či dotazy, a také údaje o 

lhůtách pro podávání připomínek či dotazů; 

d) povaha možných rozhodnutí nebo návrh 

rozhodnutí, je-li k dispozici; 

e) údaje o případném návrhu na aktualizaci 

povolení nebo podmínek povolení; 

f) informace o tom, kdy, kde a jakým 

způsobem budou příslušné informace 

zpřístupněny; 

g) podrobné podmínky účasti veřejnosti a 

konzultací stanovené podle bodu 5 

2. Členské státy zajistí, aby dotčené 

veřejnosti byly v přiměřených lhůtách 

zpřístupněny tyto informace: 

a) v souladu s vnitrostátním právem hlavní 

zprávy a doporučení adresované 

příslušnému orgánu nebo orgánům v době, 

kdy byla dotčená veřejnost informována v 
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souladu s bodem 1; 

b) v souladu s ustanoveními směrnice 

2003/4/ES informace neuvedené v bodě 1, 

které jsou významné pro rozhodnutí podle 

článku 5 této směrnice a které budou 

dostupné až po informování dotčené 

veřejnosti v souladu s bodem 1 

3. Dotčená veřejnost má právo předkládat 

příslušnému orgánu připomínky a 

stanoviska před přijetím rozhodnutí. 

4. Při rozhodování musí být náležitě 

přihlédnuto k výsledkům konzultací 

konaných podle této přílohy 

5. Podrobné podmínky informování 

veřejnosti (například formou vývěsek v 

určité oblasti nebo oznámeními v místním 

tisku) a konzultací s dotčenou veřejností 

(například písemným vyjádřením nebo 

veřejnou anketou) stanoví členské státy. 

Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené 

lhůty tak, aby bylo dost času na 

informování veřejnosti a aby dotčená 

veřejnost měla dost času na přípravu a 

účinnou účast na rozhodování ve věcech 

životního prostředí podle ustanovení této 

přílohy. 
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Čl. XLI  

bod 17. 

V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové 

odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

„(2) Splnění podmínky podpory 

nejméně 200 osob podle odstavce 1 

písm. g) prokazuje právnická osoba 

předložením podporující podpisové 

listiny. V záhlaví podporující 

podpisové listiny a na každém jejím 

očíslovaném podpisovém archu se 

uvede alespoň  

a) identifikační údaje 

právnické osoby, na jejíž podporu je 

podporující podpisová listina určena, 

b) skutečnost, že listina je 

určena na podporu účasti právnické 

osoby ve správním řízení, týkajícím 

se zařízení, v němž mohou být 

dotčeny zájmy chráněné tímto 

32010L0075 

 

 

 

Čl. 3 odst. 17  Pro účely této směrnice se rozumí: 

17. "dotčenou veřejností" veřejnost, která je 

nebo by mohla být ovlivněna 

rozhodováním o udělení nebo aktualizaci 

povolení nebo podmínek povolení nebo 

která má na tomto rozhodování zájem; pro 

účely této definice se nevládní organizace 

prosazující ochranu životního prostředí a 

splňující požadavky podle vnitrostátního 

práva považují za organizace mající na 

rozhodnutí zájem; 
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zákonem,  

c) název zařízení podle 

písmene b),  

d) číslo jednací a datum 

vydání oznámení o zahájení řízení 

podle písmene b). 

 

(3) Každá osoba podporující 

právnickou osobu podle odstavce 1 

písm. g) uvede na podpisový arch své 

jméno, příjmení, datum narození a 

adresu místa pobytu a připojí 

vlastnoruční podpis. Doba platnosti 

podporující podpisové listiny je 1 rok 

od data uvedeného v záhlaví 

podporující podpisové listiny.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se 

označuje jako odstavec 4. 

 

Čl. 24 odst. 1 

písm. a), b) a 

d) 

Přístup k informacím a účast veřejnosti na 

povolovacím řízení 

1. Členské státy zajistí, aby dotčená 

veřejnost dostávala včasnou a účinnou 

možnost účasti na řízení o 

a) udělování povolení pro nová zařízení; 

b) udělování povolení pro veškeré 

podstatné změny; 

d) aktualizaci povolení nebo podmínek 

povolení pro zařízení v souladu s čl. 21 

odst. 5 písm. a). 

Čl. XLI  

bod 20. 

V § 9 odst. 3 se za slovo „řízení“ 

vkládají slova „podle § 7 odst. 1 

písm. a) až d) a § 7 odst. 2“ a na 

konci odstavce 3 se doplňuje věta 

„Účastníci řízení podle 

§ 7 odst. 1 písm. e) až g) mohou 

zaslat úřadu svá vyjádření pouze 

zároveň s písemným ohlášením své 

32010L0075 Čl. 24 odst. 1 

písm. a), b) a 

d) 

Přístup k informacím a účast veřejnosti na 

povolovacím řízení 

1. Členské státy zajistí, aby dotčená 

veřejnost dostávala včasnou a účinnou 

možnost účasti na řízení o 

a) udělování povolení pro nová zařízení; 

b) udělování povolení pro veškeré 

podstatné změny; 
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účasti.“. 

 

d) aktualizaci povolení nebo podmínek 

povolení pro zařízení v souladu s čl. 21 

odst. 5 písm. a). 

Příloha IV. ÚČAST VEŘEJNOSTI NA 

ROZHODOVÁNÍ 

 

Čl. XLI  

bod 25. 

V § 11 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Agentura zašle odborné 

vyjádření úřadu do 30 dnů ode dne, 

kdy žádost obdržela. Úřad jej 

neprodleně po jeho obdržení zveřejní 

prostřednictvím informačního 

systému integrované prevence a na 

své úřední desce po dobu 15 dnů.“. 

 

32010L0075 Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k tomu, aby v případě, že se povolovacího 

řízení účastní více než jeden příslušný 

orgán nebo více než jeden provozovatel 

nebo je uděleno více než jedno povolení, 

byly podmínky pro udělení povolení a 

povolovací řízení plně koordinovány, aby 

byl zajištěn účinný integrovaný přístup 

všech orgánů, které jsou pro toto řízení 

příslušné. 

 

Čl. XLI  

bod 29. 

V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový 

odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Závazná podmínka 

provozu může být nahrazena 

odkazem na obecně závazná 

pravidla.“. 

 

32010L0075 Čl. 6 Čl. 6 

Obecně závazná pravidla 

Aniž je dotčena povinnost mít povolení, 

mohou členské státy zařadit požadavky pro 

určité kategorie zařízení, spalovacích 

zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo 

zařízení na spoluspalování odpadu do 

obecně závazných pravidel. 

Přijmou-li se obecně závazná pravidla, 

může povolení jednoduše zahrnovat odkaz 

na tato pravidla. 
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Čl. XLI  

bod 32. 

V § 19b se na konci odstavce 6 

doplňuje věta „Omezení nebo 

zastavení provozu musí trvat do 

zjednání nápravy.“. 

 

32010L0075 Čl. 8 odst. 2 2. Pokud jsou podmínky povolení 

porušeny, členské státy zajistí, aby 

a) provozovatel ihned informoval příslušný 

orgán; 

b) provozovatel ihned přijal opatření, která 

zajistí nápravu v nejkratší možné době; 

c) příslušný orgán vyžadoval od 

provozovatele přijetí veškerých vhodných 

doplňujících opatření, jež tento orgán 

považuje za nezbytné k zajištění nápravy. 

Pokud porušení podmínek povolení 

představuje bezprostřední ohrožení 

lidského zdraví nebo nebezpečí, že dojde k 

bezprostřednímu závažnému nepříznivému 

dopadu na životní prostředí, a není-li 

zjednána náprava podle prvního 

pododstavce písm. b) a c), je provozování 

zařízení, spalovacího zařízení, zařízení na 

spalování odpadu, zařízení na 

spoluspalování odpadu nebo jejich 

příslušné části pozastaveno. 

 

Čl. XLI  

bod 34. 

V § 29 se na konci písmene u) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno v), které zní: 

 

„v) prostřednictvím 

informačního systému integrované 

32010L0075 Čl. 6 Čl. 6 

Obecně závazná pravidla 

Aniž je dotčena povinnost mít povolení, 

mohou členské státy zařadit požadavky pro 

určité kategorie zařízení, spalovacích 

zařízení, zařízení na spalování odpadu nebo 
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prevence zveřejňuje obecně závazná 

pravidla.“. 

 

zařízení na spoluspalování odpadu do 

obecně závazných pravidel. 

Přijmou-li se obecně závazná pravidla, 

může povolení jednoduše zahrnovat odkaz 

na tato pravidla. 

Čl. 17 Čl. 17 

Obecně závazná pravidla k činnostem 

uvedeným v příloze I 

1. Při přijímání obecně závazných pravidel 

zajistí členské státy integrovaný přístup a 

vysokou úroveň ochrany životního 

prostředí rovnocennou úrovni, jíž lze 

dosáhnout prostřednictvím jednotlivých 

podmínek povolení. 

2. Obecně závazná pravidla vycházejí z 

nejlepších dostupných technik, aniž by k 

zajištění souladu s články 14 a 15 

předepisovala použití jakékoli techniky či 

konkrétní technologie. 

3. Členské státy zajišťují aktualizaci obecně 

závazných pravidel tak, aby zohledňovala 

vývoj nejlepších dostupných technik a bylo 

dosaženo souladu s článkem 21. 

4. Obecně závazná pravidla přijatá v 

souladu s odstavci 1, 2 a 3 obsahují odkaz 

na tuto směrnici nebo se takový odkaz učiní 

při jejich úředním vyhlášení. 
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Čl. LXIII 

bod 4. 

 

V § 19 se na konci písmene p) čárka 

nahrazuje tečkou a písmeno q) se 

zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 
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dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 
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dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 
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každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 
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tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 
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orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. LXVI bod 4. 

až 7.  

4. V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 1 se 

slova „prvního kolaudačního souhlasu 
32006L0112 Čl. 135 odst. 1 

písm. j) a k) 

1. Členské státy mohou poskytnout osobám 

povinným k dani možnost volby zdanění v 
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nebo“ zrušují. 

 

5. V § 56 odst. 3 písm. a) bodě 2 se 

slova „kolaudačního souhlasu nebo“ 

zrušují. 

 

6. V § 56 odst. 3 písm. b) úvodní části 

ustanovení se slova „kolaudační 

souhlas nebo“ zrušují. 

 

7. V § 56 odst. 3 písm. b) bodě 2 se 

slovo „byl“ nahrazuje slovem „bylo“ a 

slova „vydán kolaudační souhlas 

nebo“ se nahrazují slovem „vydáno“. 

 

případě těchto plnění: 

j) dodání budovy nebo její části a pozemku 

k ní přiléhajícího, kromě těch, které jsou 

uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 

k) dodání nezastavěného pozemku, kromě 

stavebního pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 

písm. b); 

Čl. LXVI bod 8. V § 56a odst. 3 písm. a) se slova 

„právních předpisů upravujících 

katastr nemovitostí“ nahrazují slovy 

„stavebního zákona“. 

 

32006L0112 Čl. 137 odst. 1 

písm. b) 

1. Členské státy mohou poskytnout osobám 

povinným k dani možnost volby zdanění v 

případě těchto plnění: 

b) dodání budovy nebo její části a pozemku 

k ní přiléhajícího, kromě těch, které jsou 

uvedeny v čl. 12 odst. 1 písm. a); 

Čl. LXX bod 8 

 

V § 108 odst. 1 písm. cc) se slovo 

„spektra,“ nahrazuje slovem 

„spektra.“ a písmeno cc) ve znění „je 

dotčeným orgánem při posuzování 

zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury67) a 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 
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uplatňuje závazné stanovisko ve 

společném územním a stavebním 

řízení pro stavby projektů společného 

zájmu z hlediska své působnosti.“ se 

včetně poznámky pod čarou č. 67 ve 

znění „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.“ zrušuje. 

 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

aspi://module='EU'&link='32013R0347%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006D1364%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0713%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 
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datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 
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opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 
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a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 



Stránka 236 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. LXXI 

 

V § 4 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění zákona č. 

382/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 

93/2017 Sb., zákona č. 225/201 Sb. a 

zákona č. 176/2019 Sb., se na konci 

písmene i) čárka nahrazuje tečkou a 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 
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písmeno j) se včetně poznámky pod 

čarou č. 78 ve znění „78) 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.“ zrušuje. 

 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

aspi://module='EU'&link='32013R0347%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32006D1364%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0713%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0714%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009R0715%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 
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datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 
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cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 
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spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 
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případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. LXXVIII 

bod 1.  

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „důlní 

stavba“ nahrazují slovem „plocha“, 

slovo „stavby“ se nahrazuje slovem 

„plochy“ a slova „hráz nebo jiný dílčí 

objekt“ se nahrazují slovy „stavba 

hráze nebo jiná dílčí stavba“. 

 

32006L0021 Čl. 3 odst. 15 15. "zařízením pro nakládání s odpady" 

prostor vyhrazený pro hromadění nebo 

ukládání těžebního odpadu v pevném nebo 

kapalném stavu nebo ve formě roztoku či 

suspenze pro následující období: 

- bez časového omezení pro zařízení pro 

nakládání s odpady kategorie A a pro 

zařízení pro nakládání s odpady, popsanými 

jako nebezpečné v plánu pro nakládání s 
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odpady, 

- více než šest měsíců pro zařízení pro 

nakládání s nebezpečnými odpady, které 

vznikly neočekávaně, 

- více než jeden rok pro zařízení pro 

nakládání s neinertními odpady 

neklasifikovanými jako nebezpečné, 

- více než tři roky pro zařízení pro 

nakládání s neznečištěnou zeminou, odpady 

neklasifikovanými jako nebezpečné, které 

vznikají při vyhledávání, odpady 

vznikajícími při těžbě, úpravě a skladování 

rašeliny a inertního odpadu. 

Součástí takových zařízení je zpravidla hráz 

nebo jiný objekt sloužící k držení, 

zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné 

úloze pro uvedené zařízení, mimo jiné 

odvaly a odkaliště, s výjimkou vytěžených 

prostor, které jsou odpadem znovu 

vyplňovány, po vytěžení nerostu, z 

rekultivačních a stavebních důvodů; 

Čl. LXXVIII 

bod 3. až 10.  

3. V nadpisu § 6 se slovo „stavbu“ 

nahrazuje slovem „zřízení“. 

 

4. V § 6 odst. 1 větě druhé se slova 

„stavby úložného místa, pokud její 

povolení nebude spojeno s řízením o 

umístění úložného místa“ nahrazují 

32006L0021 Čl. 11 odst. 1 

a 2 

Stavba a řízení zařízení pro nakládání s 

odpady 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily, že zařízení pro nakládání s 

odpady je v rukou způsobilé osoby a že je 

postaráno o technický vývoj a odborné 

vzdělávání zaměstnanců. 
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slovy „záměru podle stavebního 

zákona“. 

 

5. V § 6 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Záměr zřízení úložného 

místa, jakož i s ním související 

stavby, povoluje stavební úřad na 

základě vyjádření obvodního 

báňského úřadu.“. 

Poznámka pod čarou č. 39 se 

zrušuje. 

 

 

6. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 9 se 

označují jako odstavce 3 až 8. 

 

7. V § 6 odst. 3 úvodní části 

ustanovení se slova „stavbu úložného 

místa“ nahrazují slovy „úložné 

místo“. 

 

8. V § 6 odst. 4 úvodní část 

ustanovení zní: „Provozovatel je 

povinen“. 

 

9. V § 6 odst. 5 a v § 6 odst. 6 se číslo 

2. Příslušný orgán se přesvědčí, že při 

stavbě nového zařízení pro nakládání s 

odpady nebo při změně stávajícího zařízení 

provozovatel zajistí, že: 

a) zařízení pro nakládání s odpady je 

vhodně umístěno, přičemž se vezmou v 

úvahu především povinnosti Společenství 

nebo jednotlivých států týkající se 

chráněných oblastí a geologické, 

hydrologické, hydrogeologické, seismické a 

geotechnické faktory, a je navrženo tak, 

aby splňovalo z krátkodobého i 

dlouhodobého hlediska všechny nezbytné 

podmínky pro předcházení znečištění půdy, 

ovzduší, podzemních nebo povrchových 

vod, zejména s ohledem na směrnice 

76/464/EHS [21], 80/68/EHS [22] a 

2000/60/ES, je zajištěn účinný sběr 

znečištěné vody a průsakové vody, pokud 

je vyžadován v povolení, a je omezena 

eroze způsobovaná větrem a vodou v 

nejvyšší technicky možné a hospodářsky 

únosné míře; 

b) zařízení pro nakládání s odpady je 

vybudováno, řízeno a udržováno tak, aby 

byla zajištěna jeho fyzická stabilita, aby se 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska 

předcházelo znečištění půdy, ovzduší, 
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„5“ nahrazuje číslem „4“. 

 

10. V § 6 odst. 7 větě první se za 

slova „oznámit příslušnému“ vkládají 

slova „stavebnímu a“ a slova „, u 

odkališť rovněž příslušnému 

vodoprávnímu úřadu,“ se zrušují. 

 

 

 

povrchových nebo podzemních vod a aby 

se co možná nejvíce minimalizovalo 

poškození krajiny; 

c) existují vhodné plány a opatření pro 

pravidelné monitorování a kontrolu zařízení 

pro nakládání s odpady způsobilými 

osobami a pro učinění kroků v případě, že 

jejich výsledky prokáží nestabilitu nebo 

znečištění vody nebo půdy; 

d) jsou přijata vhodná opatření pro 

rekultivaci oblasti a pro ukončení provozu 

zařízení pro nakládání s odpady; 

e) jsou přijata vhodná opatření pro období 

po ukončení provozu zařízení pro nakládání 

s odpady. 

Záznamy o monitorování a kontrolách 

podle písmene c) jsou vedeny společně s 

podklady k povolení, aby se zajistilo 

patřičné předání informací, zejména v 

případě změny provozovatele. 

Čl. LXXVIII 

bod 11. až 13.  

11. V § 8 odst. 1 větě první se slova 

„Stavbu úložného místa“ nahrazují 

slovy „Úložné místo“ a ve větě druhé 

se slova „s jeho umístěním a 

povolením“ se nahrazují slovy 

„povolením záměru stavebním 

úřadem“. 

 

32006L0021 Čl. 7 Žádost a povolení 

1. Žádnému zařízení pro nakládání s 

odpady nesmí být umožněn provoz bez 

povolení uděleného příslušným orgánem. 

Povolení musí obsahovat prvky uvedené v 

odstavci 2 tohoto článku a jasné údaje o 

kategorii zařízení pro nakládání s odpady v 

souladu s kritérii uvedenými v článku 9. 
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12. V § 8 odst. 2 se za písmeno a) 

vkládá nové písmeno b), které zní: 

 

„b) souhlasné vyjádření 

stavebního úřadu s povolením 

provozu úložného místa,“. 

 

Dosavadní písmena b) až j) se 

označují jako písmena c) až 

k). 

 

13. V § 8 odst. 2 se písmena e) a f) 

zrušují. 

 

Dosavadní písmena g) až k) se 

označují jako písmena e) až i). 

 

Pokud jsou splněny všechny požadavky 

tohoto článku, mohou být veškerá povolení 

vydaná v souladu s jinými vnitrostátními 

právními předpisy nebo s jinými právními 

předpisy Společenství sloučena v jediné 

povolení, pokud se tím zamezí zbytečnému 

zdvojování informací a opakování činností 

provozovatele a příslušného orgánu. Údaje 

uvedené v odstavci 2 mohou být obsaženy 

v jediném povolení nebo v několika 

povoleních, pokud jsou splněny všechny 

požadavky tohoto článku. 

2. Žádost o povolení musí obsahovat 

alespoň tyto údaje: 

a) totožnost provozovatele; 

b) návrh umístění zařízení pro nakládání s 

odpady včetně všech možných 

alternativních umístění; 

c) plán pro nakládání s odpady podle 

článku 5; 

d) vhodná opatření týkající se finanční nebo 

jiné rovnocenné záruky podle článku 14; 

e) informace poskytnuté provozovatelem v 

souladu s článkem 5 směrnice 85/337/EHS 

[19], pokud je v uvedené směrnici 

požadováno hodnocení vlivu na životní 

prostředí. 

3. Příslušný orgán vydá povolení pouze, je-
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li přesvědčen, že: 

a) provozovatel splňuje příslušné 

požadavky podle této směrnice; 

b) nakládání s odpadem není v přímém 

rozporu s prováděním příslušného plánu 

pro nakládání s odpady podle článku 7 

směrnice 75/442/EHS ani je jiným 

způsobem nenarušuje. 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zajistily pravidelná posouzení 

podmínek povolení příslušným orgánem a 

podle potřeby jejich aktualizaci: 

- pokud v provozu zařízení pro nakládání s 

odpady nebo u ukládaného odpadu došlo k 

podstatným změnám, 

- na základě výsledků monitorování 

sdělených provozovatelem podle čl. 11 

odst. 3 nebo na základě kontrol vykonaných 

podle článku 17, 

- na základě výměny informací o 

podstatných změnách týkajících se 

nejlepších dostupných technik podle čl. 21 

odst. 3. 

5. Informace obsažené v povolení, které 

bylo vydáno podle tohoto článku, se 

poskytnou příslušným vnitrostátním 

statistickým orgánům a příslušným 

statistickým orgánům Společenství, pokud 
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jsou požadovány pro statistické účely. 

Citlivé informace ryze obchodní povahy, 

například informace týkající se obchodních 

vztahů, nákladové složky a objemu 

hospodářsky využitelných zásob nerostných 

surovin, se nezveřejňují. 

Čl. LXXVIII 

bod 14.  

V § 14 odst. 2 písm. d) a v § 20 odst. 

2 písm. d) se slovo „stavbu“ 

nahrazuje slovem „zřízení“. 

 

32006L0021 Příloha I PŘÍLOHA I 

Politika prevence závažných havárií a 

informace sdělované dotčené veřejnosti 

1. Politika prevence závažných havárií 

Politika prevence závažných havárií a 

systém řízení bezpečnosti ze strany 

provozovatele by měly být úměrné 

nebezpečí závažných havárií, které zařízení 

pro nakládání s odpady představuje. 

Pro účely jejich provádění je třeba brát 

v úvahu tyto skutečnosti: 

1. politika prevence závažných havárií by 

měla zahrnovat celkové cíle a zásady 

činnosti provozovatele, pokud jde o 

zvládnutí nebezpečí závažných havárií; 

2. systém řízení bezpečnosti by měl 

obsahovat část obecného systému řízení, 

který zahrnuje organizační strukturu, 

povinnosti, běžné způsoby, postupy, 

procesy a zdroje pro určování a provádění 
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politiky prevence závažných havárií; 

3. systém řízení bezpečnosti řeší tyto 

otázky: 

a) organizace a zaměstnanci: úlohy a 

povinnosti zaměstnanců zapojených do 

zvládání závažných nebezpečí na všech 

úrovních organizace; stanovení potřeby 

výcviku těchto zaměstnanců a poskytnutí 

takto stanoveného výcviku; a zapojení 

zaměstnanců a případně subdodavatelů; 

b) stanovení a hodnocení závažných 

nebezpečí: přijímání a provádění postupů 

systematického určování závažných 

nebezpečí vyplývajících z běžného i 

mimořádného provozu a hodnocení jejich 

pravděpodobnosti a závažnosti; 

c) provozní kontrola: přijímání a provádění 

postupů a pokynů pro bezpečný 

provoz včetně údržby závodu, postupů, 

zařízení a dočasných odstávek; 

d) řízení změn: přijímání a provádění 

postupů pro plánování změn nových 

zařízení pro nakládání s odpady nebo 

pro jejich stavbu; 

e) havarijní plánování: přijímání a 

provádění postupů ke stanovení 

předvídatelných mimořádných událostí 
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systematickým rozborem a k přípravě, 

zkouškám a hodnocení havarijních plánů 

pro případy mimořádných událostí; 

f) sledování plnění: přijetí a provádění 

postupů průběžného hodnocení dodržování 

cílů stanovených politikou prevence 

závažných havárií ze strany provozovatele 

a jeho systémem řízení bezpečnosti a 

mechanismus pro vyšetřování a provedení 

nápravných opatření v případě, že se 

nedodržují. Postupy by měly ze strany 

provozovatele zahrnovat systém hlášení 

závažných havárií nebo případů, kdy k nim 

téměř došlo, zvláště v případech, kdy 

zklamala ochranná opatření, dále 

vyšetřování a následná opatření na základě 

získaných zkušeností; 

g) revize a hodnocení: přijetí a provádění 

postupů pro pravidelné systematické 

hodnocení politiky prevence závažných 

havárií a účinnosti a vhodnosti systému 

řízení bezpečnosti; dokumentované 

hodnocení provádění politiky a systému 

řízení bezpečnosti a jeho aktualizace 

vyšším vedením. 

2. Informace sdělované dotčené veřejnosti 

1. Název provozovatele a adresa zařízení 
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pro nakládání s odpady. 

2. Určení osoby poskytující informace 

podle zastávané funkce. 

3. Potvrzení, že zařízení pro nakládání 

s odpady podléhá právním nebo správním 

předpisům, které tuto směrnici provádějí, a 

že příslušnému orgánu bylo případně 

podáno oznámení o skutečnostech podle čl. 

6 odst. 2. 

4. Jednoduché a jasné vysvětlení činnosti 

nebo činností prováděných na místě. 

5. Obecné názvy nebo druhové názvy nebo 

obecná klasifikace stupně nebezpečí látek a 

přípravků používaných v zařízení 

pro nakládání s odpady, jakož i odpady, 

které by mohly vést k závažné havárii, 

s naznačením jejich hlavních nebezpečných 

vlastností. 

6. Obecné informace o povaze nebezpečí 

závažné havárie včetně možných účinků 

na okolní obyvatelstvo a životní prostředí. 

7. Dostatečné informace o tom, jak bude 

dotčené obyvatelstvo varováno a 

informováno v případě závažné havárie. 

8. Dostatečné informace o opatřeních, jež 

má dotyčné obyvatelstvo učinit, a o tom, 
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jak se má zachovat v případě závažné 

havárie. 

9. Potvrzení, že se od provozovatele 

vyžaduje provedení odpovídajících opatření 

na místě, zejména spojení se záchrannými 

službami, aby bylo možno zvládat závažné 

havárie a minimalizovat jejich účinky. 

10. Odkaz na vnější havarijní plán 

vypracovaný s cílem zvládnout všechny 

účinky havárie mimo místo havárie. Měl by 

zahrnovat radu řídit se pokyny nebo 

příkazy záchranných služeb v době havárie. 

11. Podrobnosti o způsobu, jímž lze obdržet 

veškeré související informace, s výhradou 

požadavků na utajení stanovených 

vnitrostátními právními předpisy. 

Čl. LXXVIII 

bod 15.  

V § 17 se na konci odstavce 1 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno f), které zní: 

 

„f) stavební úřady.“. 

 

32006L0021 Čl. 3 odst. 27 27. "příslušným orgánem" orgán nebo 

orgány určené členským státem a pověřené 

úkoly vyplývajícími z této směrnice; 
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Čl. LXXVIII 

bod 19.  

V § 24 odst. 2 se slovo „stavby“ 

nahrazuje slovem „provozu“. 

 

32006L0021 Čl. 13 odst. 6 V případě odkaliště, které obsahuje kyanid, 

provozovatel zajistí, aby byla koncentrace 

kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině v 

odkališti snížena na nejnižší možnou 

úroveň pomocí nejlepších dostupných 

technik a aby v zařízeních pro nakládání s 

odpady, kterým bylo uděleno povolení před 

1. květnem 2008 nebo které již byly k 

tomuto dni v provozu, koncentrace kyanidu 

rozložitelného ve slabé kyselině v 

okamžiku vypouštění hlušiny z úpravny do 

odkaliště nepřesahovala tyto hodnoty: 50 

ppm od 1. května 2008, 25 ppm od 1. 

května 2013, 10 ppm od 1. května 2018 a 

10 ppm v zařízeních, kterým bylo povolení 

uděleno po 1. květnu 2008. 

Na žádost příslušného orgánu provozovatel 

prokáže pomocí hodnocení rizika, které 

bere v úvahu podmínky konkrétního místa, 

že tyto limity koncentrace nemusí být dále 

snižovány. 

ČL. LXXX 

bod 17. 

 

V § 5a se vkládají nové odstavce 1 a 

2, které včetně poznámek pod čarou 

č. 17 a 18 znějí: 

 

„(1) Nejvyšší stavební úřad je 

příslušným orgánem k provádění 

opatření stanovených přímo 

32013R0347 Čl. 8 odst. 1 a 

2 

1. Do 16. listopadu 2013 určí každý členský 

stát jeden vnitrostátní příslušný orgán, který 

odpovídá za usnadňování a koordinaci 

procesu udělování povolení pro projekty 

společného zájmu. 

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 
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použitelným předpisem Evropské 

unie.17) 

 

(2) Specializovaný stavební 

úřad (dále jen „úřad“) je dále 

příslušný ve věcech staveb projektů 

společného zájmu energetické 

infrastruktury, včetně posuzování 

jejich zralosti18). 

 
17) Čl. 8 odst. 1 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, v platném znění. 
18) Čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 3, 4 a 6 a 

čl. 10 odst. 1 až 5 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. 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 9 odst. 3, 

4 a 6 

3.   Předkladatel projektu v orientační lhůtě 

tří měsíců od zahájení procesu udělování 

povolení podle článku 10 odst. 1 písm. a) 

vypracuje a předloží příslušnému orgánu 

koncepci účasti veřejnosti v návaznosti na 
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715/2009, v platném znění.“. 

 

Dosavadní odstavce 1 a 2 se 

označují jako odstavce 3 a 4. 

 

proces nastíněný v příručce uvedené v 

odstavci 1 a v souladu s obecnými 

zásadami uvedenými v příloze VI. 

Příslušný orgán požaduje úpravy, nebo 

koncepci účasti veřejnosti schválí do tří 

měsíců; v takovém případě příslušný orgán 

uváží jakoukoli formu účasti veřejnosti a 

konzultací s ní, které se uskuteční před 

zahájením procesu udělování povolení, v 

rozsahu, v němž taková účast a konzultace 

veřejnosti splňují požadavky tohoto článku. 

Pokud má předkladatel projektu v úmyslu 

provést podstatné změny ve schválené 

koncepci, informuje o tom příslušný orgán. 

V takovém případě může příslušný orgán 

požadovat úpravy. 

4.   Předkladatel projektu, případně 

příslušný orgán, pokud tak stanoví 

vnitrostátní právo, uskuteční před podáním 

konečné a kompletní dokumentace žádosti 

příslušnému orgánu podle článku 10 odst. 1 

písm. a) alespoň jednu veřejnou konzultaci. 

Tím není dotčena jakákoli veřejná 

konzultace, jež má být uskutečněna po 

předložení žádosti o povolení podle čl. 6 

odst. 2 směrnice 2011/92/EU. Veřejná 

konzultace informuje zúčastněné strany 

uvedené v příloze VI bodě 3 písm. a) o 
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daném projektu v rané fázi a pomůže určit 

nejvhodnější umístění nebo dráhu a 

příslušné otázky, které bude třeba v 

dokumentaci žádosti řešit. Minimální 

požadavky na tyto veřejné konzultace jsou 

specifikovány v příloze VI bodě 5. 

6.   U projektů s pravděpodobnými 

významnými nepříznivými přeshraničními 

dopady v jednom nebo více sousedících 

členských státech, kde je použitelný článek 

7 směrnice 2011/92/EU a úmluva z Espoo, 

jsou příslušné informace poskytnuty 

příslušnému orgánu sousedícího členského 

státu (sousedících členských států). 

Příslušný orgán sousedícího členského státu 

(sousedících členských států) uvede, 

případně v rámci oznamovacího postupu, 

zda si on nebo jakýkoli další dotčený orgán 

přeje podílet se na příslušných postupech 

veřejné konzultace. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 

1.   Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 
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Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypracovat. 

Pro účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 
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b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 
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pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 
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b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

 

5. Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 
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rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

ČL. LXXX 

bod 18. 

V § 5a odst. 3 úvodní části ustanovení 

větě první se slova „Ministerstvu 

průmyslu a obchodu (dále jen 

„ministerstvo“)“ nahrazují slovem 

„úřadu“. 

 

32013R0347 Čl. 8 1. Do 16. listopadu 2013 určí každý členský 

stát jeden vnitrostátní příslušný orgán, který 

odpovídá za usnadňování a koordinaci 

procesu udělování povolení pro projekty 

společného zájmu. 

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 
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komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

3. Aniž jsou dotčeny příslušné požadavky 

podle mezinárodního práva a práva Unie, 

příslušný orgán přijme opatření pro 

usnadnění vydání komplexního rozhodnutí. 

Komplexní rozhodnutí se vydává ve lhůtě 

uvedené v čl. 10 odst. 1 a 2 a podle jednoho 

z následujících systémů: 

a) integrovaný systém: komplexní 

rozhodnutí, které vydá příslušný orgán, je 

jediným právně závazným rozhodnutím 

vyplývajícím ze zákonného postupu 

udělování povolení. Jsou-li projektem 

dotčeny další orgány, mohou v souladu s 

vnitrostátním právem vyjádřit svůj názor ve 

formě vstupu do daného řízení a příslušný 

orgán ho vezme v úvahu; 

b) koordinovaný systém: komplexní 

rozhodnutí zahrnuje více jednotlivých 

právně závazných rozhodnutí vydaných 

několika dotčenými orgány, jež jsou 
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koordinovány příslušným orgánem. 

Příslušný orgán může zřídit pracovní 

skupinu, v níž jsou zastoupeny všechny 

dotčené orgány, s cílem vypracovat 

harmonogram udělování povolení v 

souladu s čl. 10 odst. 4 písm. b) a sledovat a 

koordinovat jeho provádění. Příslušný 

orgán na základě konzultací s dalšími 

dotčenými orgány, případně v souladu s 

vnitrostátním právem a aniž by byly 

dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s 

článkem 10, stanoví pro každý jednotlivý 

případ přiměřenou časovou lhůtu, během 

níž jsou vydána jednotlivá rozhodnutí. 

Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 

rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 

vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 

nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 

a pokud není toto zpoždění dostatečně 

odůvodněno; pokud tak stanoví vnitrostátní 

právo a v rozsahu, který je v souladu s 

právem Unie, může se příslušný orgán 

domnívat, že jiný vnitrostátní dotčený 

orgán buď projekt schválil nebo zamítl, 

pokud rozhodnutí daného orgánu není 

vydáno ve stanovené lhůtě. Pokud  tak 

stanoví vnitrostátní právo, může příslušný 

orgán jednotlivé rozhodnutí jiného 
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vnitrostátního orgánu změnit, domnívá-li 

se, že rozhodnutí není dostatečně 

podloženo základními podklady 

předloženými vnitrostátním dotčeným 

orgánem; příslušný orgán v takovém 

případě zajistí dodržování příslušných 

požadavků podle mezinárodního práva a 

práva Unie a své rozhodnutí řádně 

odůvodní; 

c) systém spolupráce: přijetí komplexního 

rozhodnutí koordinuje příslušný orgán. 

Příslušný orgán na základě konzultací s 

dalšími dotčenými orgány, případně v 

souladu s vnitrostátním právem a aniž by 

byly dotčeny časové lhůty stanovené v 

souladu s článkem 10, stanoví pro každé 

jednotlivé rozhodnutí přiměřenou časovou 

lhůtu, během níž jsou vydána jednotlivá 

rozhodnutí. Sleduje dodržování časových 

lhůt dotčenými orgány. 

Pokud dotčený orgán nepředpokládá, že 

toto jednotlivé rozhodnutí vydá ve 

stanovené lhůtě, neprodleně informuje 

příslušný orgán a zpoždění odůvodní. 

Následně příslušný orgán znovu stanoví 

lhůtu, ve které musí být dané jednotlivé 

rozhodnutí vydáno, přičemž stále dodržuje 

celkové lhůty stanovené v souladu s 
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článkem 10. 

S uznáním vnitrostátních specifik v 

plánování a povolovacích postupech mohou 

členské státy volit mezi třemi systémy 

uvedenými v prvním pododstavci písm. a), 

b) a c) s cílem usnadnit a koordinovat své 

postupy a zvolí provedení nejúčinnějšího 

systému. Pokud zvolí členský stát systém 

spolupráce, uvědomí Komisi o důvodech 

své volby. Komise provede hodnocení 

účinnosti systémů ve zprávě uvedeného v 

článku 17. 

4. Členské státy mohou použít systémy, 

které jsou odlišné od systémů uvedených v 

odstavci 3, na projekty společného zájmu, a 

to jak na souši, tak i na moři. 

5. Pokud projekt společného zájmu 

vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve 

dvou nebo více členských státech, přijmou 

relevantní příslušné orgány veškerá 

nezbytná opatření umožňující jejich 

vzájemnou účinnou a efektivní spolupráci a 

koordinaci včetně, pokud jde o ustanovení 

uvedená v čl. 10 odst. 4. Členské státy 

usilují o zajištění společných postupů, 

zejména pokud jde o posouzení dopadů na 

životní prostředí. 
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ČL. LXXX 

bod 19. 

V § 5a odst. 3 písm. b) se slova 

„politikou územního rozvoje a“ 

zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 1 

písm. a)  

Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypracovat. 

 

Pro účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 
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procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

ČL. LXXX 

bod 20. 

V § 5a odst. 3 písm. d) se slova 

„souboru staveb“ nahrazují slovem 

„záměru“. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 1 

písm. a)  

Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypracovat. 

 

Pro účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 
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povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

 

ČL. LXXX 

bod 21. 

V § 5b odst. 1 se slova „K projednání 

oznámení nařídí ministerstvo“ 

nahrazují slovy „Je-li oznámení 

úplné, nařídí úřad“, za slovo „orgány“ 

se vkládají slova „k vyjádření 

k oznámení projektu,“, za slovo „a“ 

se vkládají slova „úrovně 

podrobnosti“ a na konci textu 

odstavce 1 se doplňují slova „, k 

zajištění chybějících vyjádření 

dotčených orgánů podle jiných 

právních předpisů anebo k jejich 

koordinaci v případě, kdy jsou 

vyjádření protichůdná“. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 1 

písm. a)  

Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypracovat. 

 

Pro účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 
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oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

 

Čl. LXXX bod 

22. 

V § 5b odstavec 2 zní: 

 

„(2) Bylo-li nařízeno společné 

jednání, dotčené orgány uplatní svá 

vyjádření podle odstavce 1 nejpozději 

do 15 dnů ode dne konání společného 

jednání. V případě, že jejich vyjádření 

nebudou uplatněna ani v této lhůtě, 

32013R0347 Čl. 10 odst. 4 

písm. a) a b)  

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými 

orgány a případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit rozsah 

materiálů a úroveň podrobnosti 
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má se za to, že s oznámením a zralostí 

projektu souhlasí a úřad si učiní 

úsudek o rozsahu materiálu a úrovně 

podrobnosti informací sám, přičemž 

přihlédne k požadavkům uvedeným v 

příslušných zvláštních právních 

předpisech.“. 

 

informací, které má předkladatel 

projektu předložit v rámci dokumentace 

žádosti o komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží kontrolní 

seznam uvedený v příloze VI bodě 1 

písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a 

s ostatními dotčenými orgány a s 

ohledem na výsledky činností 

provedených podle písmene a) 

podrobný harmonogram procesu 

udělování povolení v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze VI bodě 2. 
 

Čl. LXXX bod 

23. 

V § 5b odst. 3 větě první a poslední a 

v § 5b odst. 4 se slovo „ministerstvo“ 

nahrazuje slovem „úřad“. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 1 

písm. a)  

Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) projektu vypracovat. 

 

Pro účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 
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členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

 

Čl. 10 odst. 4 

písm. a) a b)  

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými 

orgány a případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit rozsah 



Stránka 272 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

materiálů a úroveň podrobnosti 

informací, které má předkladatel 

projektu předložit v rámci dokumentace 

žádosti o komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží kontrolní 

seznam uvedený v příloze VI bodě 1 

písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a 

s ostatními dotčenými orgány a s 

ohledem na výsledky činností 

provedených podle písmene a) 

podrobný harmonogram procesu 

udělování povolení v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze VI bodě 2. 
 

Čl. LXXX bod 

24. 

V § 5b odst. 4 se slova „v součinnosti 

s příslušným úřadem podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, 

podléhá-li záměr posuzování vlivů na 

životní prostředí, a“ zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 4 

písm. a) a b)  

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými 

orgány a případně na základě návrhu 

předkladatele projektu určit rozsah 

materiálů a úroveň podrobnosti 

informací, které má předkladatel 

projektu předložit v rámci dokumentace 

žádosti o komplexní rozhodnutí. Jako 

podklad pro toto určení slouží kontrolní 
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seznam uvedený v příloze VI bodě 1 

písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a 

s ostatními dotčenými orgány a s 

ohledem na výsledky činností 

provedených podle písmene a) 

podrobný harmonogram procesu 

udělování povolení v souladu s pokyny 

uvedenými v příloze VI bodě 2. 
 

Čl. LXXX bod 

25. 

V § 5b odst. 5 se slovo „Ministerstvo“ 

nahrazuje slovem „Úřad“. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 4 

písm. b)  

 

 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 
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Čl. 10 odst. 4 

písm. c) 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

Čl. 10 odst. 5 5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

Čl. LXXX bod 

26. 

V § 5c se slovo „aktualizace“ 

nahrazuje slovem „změny“, slova „k 

návrhu na pořízení změny“ se zrušují 

a slova „dokumentace změny“ se 

zrušují. 

 

32013R0347 Čl. 10 odst. 3  3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 
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rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

 

ČL. LXXX 

bod 27. 

§ 5d se zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 1. Do 16. listopadu 2013 určí každý členský 

stát jeden vnitrostátní příslušný orgán, který 

odpovídá za usnadňování a koordinaci 

procesu udělování povolení pro projekty 

společného zájmu. 

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 
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kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

3. Aniž jsou dotčeny příslušné požadavky 

podle mezinárodního práva a práva Unie, 

příslušný orgán přijme opatření pro 

usnadnění vydání komplexního rozhodnutí. 

Komplexní rozhodnutí se vydává ve lhůtě 

uvedené v čl. 10 odst. 1 a 2 a podle jednoho 

z následujících systémů: 

a) integrovaný systém: komplexní 

rozhodnutí, které vydá příslušný orgán, je 

jediným právně závazným rozhodnutím 

vyplývajícím ze zákonného postupu 

udělování povolení. Jsou-li projektem 

dotčeny další orgány, mohou v souladu s 

vnitrostátním právem vyjádřit svůj názor ve 

formě vstupu do daného řízení a příslušný 

orgán ho vezme v úvahu; 

b) koordinovaný systém: komplexní 

rozhodnutí zahrnuje více jednotlivých 



Stránka 277 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

právně závazných rozhodnutí vydaných 

několika dotčenými orgány, jež jsou 

koordinovány příslušným orgánem. 

Příslušný orgán může zřídit pracovní 

skupinu, v níž jsou zastoupeny všechny 

dotčené orgány, s cílem vypracovat 

harmonogram udělování povolení v 

souladu s čl. 10 odst. 4 písm. b) a sledovat a 

koordinovat jeho provádění. Příslušný 

orgán na základě konzultací s dalšími 

dotčenými orgány, případně v souladu s 

vnitrostátním právem a aniž by byly 

dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s 

článkem 10, stanoví pro každý jednotlivý 

případ přiměřenou časovou lhůtu, během 

níž jsou vydána jednotlivá rozhodnutí. 

Příslušný orgán může přijmout jednotlivé 

rozhodnutí v zastoupení jiného dotčeného 

vnitrostátního orgánu, pokud tento orgán 

nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě 

a pokud není toto zpoždění dostatečně 

odůvodněno; pokud tak stanoví vnitrostátní 

právo a v rozsahu, který je v souladu s 

právem Unie, může se příslušný orgán 

domnívat, že jiný vnitrostátní dotčený 

orgán buď projekt schválil nebo zamítl, 

pokud rozhodnutí daného orgánu není 

vydáno ve stanovené lhůtě. Pokud  tak 
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stanoví vnitrostátní právo, může příslušný 

orgán jednotlivé rozhodnutí jiného 

vnitrostátního orgánu změnit, domnívá-li 

se, že rozhodnutí není dostatečně 

podloženo základními podklady 

předloženými vnitrostátním dotčeným 

orgánem; příslušný orgán v takovém 

případě zajistí dodržování příslušných 

požadavků podle mezinárodního práva a 

práva Unie a své rozhodnutí řádně 

odůvodní; 

c) systém spolupráce: přijetí komplexního 

rozhodnutí koordinuje příslušný orgán. 

Příslušný orgán na základě konzultací s 

dalšími dotčenými orgány, případně v 

souladu s vnitrostátním právem a aniž by 

byly dotčeny časové lhůty stanovené v 

souladu s článkem 10, stanoví pro každé 

jednotlivé rozhodnutí přiměřenou časovou 

lhůtu, během níž jsou vydána jednotlivá 

rozhodnutí. Sleduje dodržování časových 

lhůt dotčenými orgány. 

Pokud dotčený orgán nepředpokládá, že 

toto jednotlivé rozhodnutí vydá ve 

stanovené lhůtě, neprodleně informuje 

příslušný orgán a zpoždění odůvodní. 

Následně příslušný orgán znovu stanoví 

lhůtu, ve které musí být dané jednotlivé 
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rozhodnutí vydáno, přičemž stále dodržuje 

celkové lhůty stanovené v souladu s 

článkem 10. 

S uznáním vnitrostátních specifik v 

plánování a povolovacích postupech mohou 

členské státy volit mezi třemi systémy 

uvedenými v prvním pododstavci písm. a), 

b) a c) s cílem usnadnit a koordinovat své 

postupy a zvolí provedení nejúčinnějšího 

systému. Pokud zvolí členský stát systém 

spolupráce, uvědomí Komisi o důvodech 

své volby. Komise provede hodnocení 

účinnosti systémů ve zprávě uvedeného v 

článku 17. 

4. Členské státy mohou použít systémy, 

které jsou odlišné od systémů uvedených v 

odstavci 3, na projekty společného zájmu, a 

to jak na souši, tak i na moři. 

5. Pokud projekt společného zájmu 

vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve 

dvou nebo více členských státech, přijmou 

relevantní příslušné orgány veškerá 

nezbytná opatření umožňující jejich 

vzájemnou účinnou a efektivní spolupráci a 

koordinaci včetně, pokud jde o ustanovení 

uvedená v čl. 10 odst. 4. Členské státy 

usilují o zajištění společných postupů, 

zejména pokud jde o posouzení dopadů na 
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životní prostředí. 

Čl. LXXXIII  

 

V § 9 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o 

Celní správě České republiky, ve 

znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona 

č. 243/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 

Sb., písmeno b) zní: 

 

„b) je v řízení o povolení 

záměru týkajícího se pozemku nebo 

stavby, které jsou ve svobodném 

pásmu, dotčeným orgánem 

příslušným k vydání vyjádření,“. 

 

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

aspi://module='ASPI'&link='17/2012%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 
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zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 
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stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 
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lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 
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U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi.5.   Předkladatel projektu zajistí 

úplnost a adekvátní kvalitu dokumentace 

žádosti a v rámci postupu před podáním 

žádosti co nejdříve požádá o stanovisko k 

této dokumentaci příslušný orgán. 

Předkladatel projektu plně spolupracuje s 

příslušným orgánem na dodržení lhůt a 

podrobného harmonogramu vymezeného v 

odst. 4 písm. b). 
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Čl. LXXXIV 

bod 1.  

V § 3 odst. 1 větě poslední se za slovo 

„zákona“ vkládají slova „, stavební 

úřad při výkonu působnosti podle 

jiného právního předpisu s dopadem 

na ovzduší“.  

32008L0050 Čl. 2 odst. 7 7. "mezí tolerance" procento mezní 

hodnoty, o které může být tato hodnota za 

podmínek stanovených v této směrnici 

překročena; 

Čl. 13 odst. 1 Mezní hodnoty a varovné prahové hodnoty 

pro ochranu lidského zdraví 

1. Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu 

siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého 

ve vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné 

části jejich zón a aglomerací mezní hodnoty 

stanovené v příloze XI. 

Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí 

být mezní hodnoty uvedené v příloze XI 

překračovány ode dne v ní uvedeného. 

Splnění těchto požadavků se posuzuje 

podle přílohy III. 

Meze tolerance stanovené v příloze XI se 

použijí podle čl. 22 odst. 3 a čl. 23 odst. 1. 

Čl. 14 odst. 1 Kritické úrovně 

1. Členské státy zajistí dodržování 

kritických úrovní uvedených v příloze XIII 

posuzovaných podle oddílu A přílohy III. 

Čl. LXXXIV 

bod 2.  

V § 4 odst. 2 písm. b), v § 4 odst. 3 

větě poslední, v § 4 odst. 9, v § 6 

odst. 3 větě poslední, v § 11 odst. 1 

písm. c) úvodní části ustanovení, v § 

11 odst. 1 písm. c) bodu 3, v § 13 

odst. 2, v § 16 odst. 6 větě první, v § 

32010L0075  Čl. 38 odst. 3 3. Příslušný orgán určí místa odběru vzorků 

a měření, jež se pro monitorování emisí 

mají používat. 

Čl. 45 odst. 4 

 

4. Příslušný orgán pravidelně přehodnocuje 

a v případě nutnosti aktualizuje podmínky 

povolení. 
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25 odst. 1 písm. e), v příloze č. 2 

bodu 3 a v příloze č. 7 úvodní části se 

text „d)“ nahrazuje textem „c)“.  

Čl. 50 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby byla zařízení na 

spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu provozována a 

kontrolována fyzickou osobou, která je k 

řízení zařízení způsobilá. 

Čl. 59 odst. 1 Omezování emisí 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby všechna zařízení splňovala 

jeden z těchto požadavků: 

a) emise těkavých organických sloučenin ze 

zařízení nepřekračují mezní hodnoty emisí 

v odpadních plynech a mezní hodnoty 

fugitivních emisí nebo mezní hodnoty 

celkových emisí a jsou splněny ostatní 

požadavky stanovené v částech 2 a 3 

přílohy VII; 

b) jsou splněny požadavky plánu snižování 

emisí stanoveného v části 5 přílohy VII, 

pokud se dosáhne snížení emisí 

rovnocenného tomu, kterého by se dosáhlo 

uplatněním mezních hodnot emisí 

uvedených v písmenu a). 

V souladu s čl. 72 odst. 1 podají členské 

státy Komisi zprávu o pokroku v 

dosahování rovnocenného snížení emisí 

uvedeného v prvním pododstavci písm. b). 

32015L2193 Čl. 5 odst. 1  1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby žádné nové střední 
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spalovací zařízení nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby od 1. ledna 2024 

žádné stávající střední spalovací zařízení 

se jmenovitým tepelným příkonem vyšším 

než 5 MW nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 

zajištění toho, aby od 1. ledna 2029 žádné 

stávající střední spalovací zařízení se 

jmenovitým tepelným příkonem 

nepřevyšujícím 5 MW nebylo provozováno 

bez povolení nebo registrace. 

Čl. 5 odst. 3 3. Členské státy stanoví postup pro 

udělování povolení nebo registraci podle 

toho, o jaké střední spalovací zařízení se 

jedná. Tento postup zahrnuje alespoň 

povinnost provozovatele informovat 

příslušný orgán o provozování středního 

spalovacího zařízení či o záměru takové 

zařízení provozovat a poskytnout alespoň 

informace uvedené v příloze I. 

Čl. 5 odst. 4 4. Příslušný orgán provede registraci nebo 

zahájí postup udělování povolení střednímu 

spalovacímu zařízení do jednoho měsíce od 

poskytnutí informace uvedené v odstavci 3 
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provozovatelem. Příslušný orgán informuje 

provozovatele o takové registraci či 

zahájení postupu udělování povolení. 

Čl. LXXXIV 

bod 3. 

V § 9 odst. 3 se text „2 písm. d)“ 

nahrazuje textem „2 písm. c)“ a slova 

„ministerstvo v podmínkách 

závazného stanoviska podle § 11 odst. 

1 písm. b)“ se nahrazují slovy „ 

stavební úřad v řízení podle jiného 

právního předpisu, ve kterém se 

povoluje záměr uvedený v § 11 odst. 

1 písm. b) nebo záměr obsahující 

stacionární zdroj neuvedený v příloze 

č. 2 k tomuto zákonu“. 

 

32008L0050 Čl. 23 odst. 1 KAPITOLA IV 

PLÁNY 

Článek 23 

Plány kvality ovzduší 

1. Pokud v daných zónách nebo 

aglomeracích překračují úrovně 

znečišťujících látek ve vnějším ovzduší 

jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou 

hodnotu, a v každém případě navíc i 

jakoukoliv příslušnou mez tolerance, 

členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny 

nebo aglomerace vypracovány plány 

kvality ovzduší za účelem dosažení 

příslušné mezní nebo cílové hodnoty 

uvedené v přílohách XI a XIV. 

V případě překročení mezních hodnot, u 

nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 

hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality 

ovzduší náležitá opatření, aby bylo období 

překročení co možná nejkratší. Plány 

kvality ovzduší mohou navíc zahrnovat 

zvláštní opatření zaměřená na ochranu 

citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

Tyto plány kvality ovzduší obsahují 

alespoň informace uvedené v oddíle A 
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přílohy XV a mohou zahrnovat opatření 

podle článku 24. Tyto plány se Komisi 

sdělí neprodleně a nejpozději dva roky po 

skončení roku, v němž bylo zaznamenáno 

první překročení. 

Pokud je třeba připravit nebo provést plány 

kvality ovzduší pro více znečišťujících 

látek, členské státy případně připraví a 

provedou integrované plány kvality ovzduší 

týkající se všech příslušných znečišťujících 

látek. 

 

32004L0107 

 

Čl. 3 odst. 3 3. Pro tyto zóny a aglomerace určí členské 

státy oblasti překročení a zdroje, které k 

takovému překročení přispívají. Členské 

státy prokáží, že v uvedených oblastech 

uplatnily veškerá nezbytná opatření 

nevyžadující nepřiměřené výdaje, zaměřená 

zejména na převládající zdroje emisí, aby 

bylo dosaženo cílových hodnot. V případě 

průmyslových zařízení uvedených ve 

směrnici 96/61/ES to znamená uplatnění 

nejlepších dostupných technik ve smyslu čl. 

2 bodu 11 uvedené směrnice. 

 

32015L2193 Čl. 6 odst. 9 9. V zónách nebo částech zón, které 

nesplňují mezní hodnoty pro kvalitu 

ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, 
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posoudí členské státy v rámci 

vypracovávání plánů kvality ovzduší podle 

článku 23 směrnice 2008/50/ES pro 

jednotlivá střední spalovací zařízení v 

těchto zónách nebo částech zón potřebu 

použít přísnější mezní hodnoty emisí, než 

jaké jsou stanoveny v této směrnici, pokud 

by uplatnění těchto mezních hodnot emisí 

účinně přispělo k zjevnému zlepšení kvality 

ovzduší, přičemž zohlední výsledky 

výměny informací podle odstavce 10 tohoto 

článku. 

Čl. LXXXIV 

bod 11. 

V § 11 odst. 2 písm. b) se slova 

„závazné stanovisko k umístění 

stacionárního zdroje uvedeného“ 

nahrazují slovy „vyjádření k povolení 

záměru obsahujícího stacionární zdroj 

uvedený“. 

 

31987L0217 Čl. 7 Členské státy přijmou opatření nezbytná k 

tomu, aby: 

  

- činnosti spojené s prací s produkty 

obsahujícími azbest nezpůsobovaly 

významné znečištění ovzduší azbestovými 

vlákny nebo prachem,  

- demolice budov, konstrukcí a instalací 

obsahujících azbest a odstraňování azbestu 

nebo materiálů obsahujících azbest z nich, 

které by mohly vést k uvolnění 

azbestových vláken nebo prachu, 

nezpůsobovaly významné znečištění 

ovzduší azbestem; za tímto účelem se 

členské státy ujistí, že plán práce 

požadovaný podle článku 12 Směrnice 
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83/477/EHS obsahuje nezbytná 

preventivní opatření za tímto účelem. 

Čl. LXXXIV 

bod 12. 

V § 11 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 

 

Dosavadní písmeno d) se označuje 

jako písmeno c). 

32015L2193 Čl. 5 odst. 1  1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby žádné nové střední 

spalovací zařízení nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

Čl. 5 odst. 2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby od 1. ledna 2024 

žádné stávající střední spalovací zařízení 

se jmenovitým tepelným příkonem vyšším 

než 5 MW nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 

zajištění toho, aby od 1. ledna 2029 žádné 

stávající střední spalovací zařízení se 

jmenovitým tepelným příkonem 

nepřevyšujícím 5 MW nebylo 

provozováno bez povolení nebo registrace. 

Čl. 5 odst. 3 3. Členské státy stanoví postup pro 

udělování povolení nebo registraci podle 

toho, o jaké střední spalovací zařízení se 

jedná. Tento postup zahrnuje alespoň 

povinnost provozovatele informovat 

příslušný orgán o provozování středního 

spalovacího zařízení či o záměru takové 

zařízení provozovat a poskytnout alespoň 

informace uvedené v příloze I. 
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Čl. 5 odst. 4 4. Příslušný orgán provede registraci nebo 

zahájí postup udělování povolení 

střednímu spalovacímu zařízení do 

jednoho měsíce od poskytnutí informace 

uvedené v odstavci 3 provozovatelem. 

Příslušný orgán informuje provozovatele o 

takové registraci či zahájení postupu 

udělování povolení. 

31987L0217 Čl. 7 Členské státy přijmou opatření nezbytná k 

tomu, aby: 

  

- činnosti spojené s prací s produkty 

obsahujícími azbest nezpůsobovaly 

významné znečištění ovzduší azbestovými 

vlákny nebo prachem,  

- demolice budov, konstrukcí a instalací 

obsahujících azbest a odstraňování azbestu 

nebo materiálů obsahujících azbest z nich, 

které by mohly vést k uvolnění 

azbestových vláken nebo prachu, 

nezpůsobovaly významné znečištění 

ovzduší azbestem; za tímto účelem se 

členské státy ujistí, že plán práce 

požadovaný podle článku 12 Směrnice 

83/477/EHS obsahuje nezbytná 

preventivní opatření za tímto účelem. 

Čl. LXXXIV 

bod 17.  

V § 11 odst. 6 se věta první nahrazuje 

větou „K žádosti o vydání vyjádření 

32015L2193 Příloha č. 1 INFORMACE, KTERÉ 

PROVOZOVATEL POSKYTNE 



Stránka 294 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

podle odstavce 2 písm. b) předloží 

žadatel odborný posudek zpracovaný 

autorizovanou osobou podle § 32 

odst. 1 písm. d).“. 

 

PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU  

1. Jmenovitý tepelný příkon (MW) 

středního spalovacího zařízení; 

2. typ středního spalovacího zařízení 

(naftový motor, plynová turbína, 

dvojpalivový motor nebo jiný motor či jiné 

střední spalovací zařízení);  

3. typy a podíl používaných paliv podle 

kategorií paliv uvedených v příloze II;  

4. den zahájení provozu středního 

spalovacího zařízení nebo, pokud přesné 

datum zahájení provozu není známo, 

doklad o tom, že provoz byl zahájen před 

20. prosincem 2018;  

5. odvětví (kód NACE), v němž se střední 

spalovací zařízení nebo zařízení, jehož je 

střední spalovací zařízení součástí, 

používá;  

6. očekávaný počet provozních hodin 

středního spalovacího zařízení za rok a 

průměrné zatížení při provozu;  

7. v případě výjimky podle čl. 6 odst. 3 

nebo 8 prohlášení opatřené podpisem 

provozovatele o tom, že střední spalovací 

zařízení nebude v provozu déle, než je 

počet hodin uvedený v těchto odstavcích;  

8. jméno a sídlo provozovatele a v případě 

stacionárního středního spalovacího 
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zařízení adresa, na níž se toto zařízení 

nachází. 

Čl. LXXXIV 

bod 19. 

V § 11 odst. 8 úvodní část ustanovení 

zní: „K řízení o povolení záměru 

podle jiného právního předpisu, jehož 

předmětem je záměr obsahující 

spalovací stacionární zdroj 

o jmenovitém elektrickém výkonu 

300 MW a vyšším, je žadatel povinen 

spolu se žádostí o vydání povolení 

záměru přiložit odůvodněné 

posouzení splnění následujících 

podmínek:“. 

 

32010L0075 Čl. 36 Geologické ukládání oxidu uhličitého 

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

všech spalovacích zařízení o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW nebo více, 

pro která bylo původní stavební povolení, 

nebo pokud stavební řízení neproběhlo, 

původní povolení k provozu uděleno po 

vstupu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

geologickém ukládání oxidu uhličitého [34] 

v platnost, posoudili, zda jsou splněny tyto 

podmínky: 

a) jsou dostupná vhodná úložiště, 

b) přepravní zařízení jsou technicky a 

ekonomicky proveditelná, 

c) je technicky a ekonomicky proveditelné 

dodatečné vybavení zařízením pro 

zachytávání oxidu uhličitého. 

2. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 1 

splněny, zajistí příslušný orgán, aby byl v 

místě zařízení vyhrazen vhodný prostor pro 

umístění zařízení nezbytného pro 

zachytávání a stlačování oxidu uhličitého. 

Příslušný orgán určí, zda jsou tyto 

podmínky splněny, na základě posouzení 

podle odstavce 1 a dalších dostupných 
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informací, zejména informací o ochraně 

životního prostředí a lidského zdraví. 

 

Čl. LXXXIV 

bod 21. 

V § 12 odstavce 1 až 3 znějí: 

 

„(1) Při vydání stanoviska, 

vyjádření, povolení provozu podle § 

11 odst. 1 až 3, při územním 

plánování a při povolování záměru 

obsahujícího stacionární zdroj podle 

jiného právního předpisu, vychází 

ministerstvo, krajský úřad a stavební 

úřad z programů zlepšování kvality 

ovzduší a z úrovně znečištění 

znečišťujícími látkami, které mají 

stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 

přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V 

případě znečišťujících látek, které 

mají stanoven imisní limit v bodech 3 

a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k 

úrovním znečištění přihlíží. 

 

(…) 

32008L0050 

 

Čl. 2 odst. 9 

 

9) "cílovou hodnotou" úroveň stanovená za 

účelem zabránění nebo předcházení 

škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo 

na životní prostředí jako celek nebo jejich 

snížení, které má být dosaženo pokud 

možno ve stanovené lhůtě; 

 

Čl. 2 odst. 14 14) "dlouhodobým cílem" úroveň, jíž má 

být dosaženo v dlouhodobém horizontu s 

cílem zajistit účinnou ochranu lidského 

zdraví a životního prostředí, s výjimkou 

případů, kdy jí nelze dosáhnout 

prostřednictvím přiměřených opatření; 

 

Čl. 17 odst. 1   Požadavky v případě zón a aglomerací, v 

nichž koncentrace ozonu překračují cílové 

hodnoty a dlouhodobé cíle 

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 

opatření, která nevyžadují neúměrné 

náklady, k zajištění toho, aby bylo 

dosaženo cílových hodnot a dlouhodobých 

cílů. 

Čl. 17 odst. 2   2. V případě zón a aglomerací, v nichž je 

překročena cílová hodnota, zajistí členské 

státy, aby byl proveden program připravený 
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podle článku 6 směrnice 2001/81/ES a 

případně plán kvality ovzduší za účelem 

dosažení cílových hodnot, s výjimkou 

případů, kdy jich nelze dosáhnout 

prostřednictvím opatření, která nevyžadují 

neúměrné náklady, a to ode dne uvedeného 

v oddíle B přílohy VII této směrnice. 

Čl. 17 odst. 3   3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou 

úrovně ozonu ve vnějším ovzduší vyšší než 

dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně 

vysoké jako cílové hodnoty, členské státy 

připraví a provedou nákladově efektivní 

opatření za účelem dosažení dlouhodobých 

cílů. Tato opatření jsou přinejmenším v 

souladu se všemi plány kvality ovzduší a s 

programem podle odstavce 2. 

 

32004L0107 

 

Čl. 3 odst. 3 Pro tyto zóny a aglomerace určí členské 

státy oblasti překročení a zdroje, které k 

takovému překročení přispívají. Členské 

státy prokáží, že v uvedených oblastech 

uplatnily veškerá nezbytná opatření 

nevyžadující nepřiměřené výdaje, zaměřená 

zejména na převládající zdroje emisí, aby 

bylo dosaženo cílových hodnot. V případě 

průmyslových zařízení uvedených ve 

směrnici 96/61/ES to znamená uplatnění 

nejlepších dostupných technik ve smyslu čl. 
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2 bodu 11 uvedené směrnice. 

 

Čl. LXXXIV 

bod 23. 

V § 12 odst. 5 se číslo „10“ nahrazuje 

číslem „8“ a slova „v závazném 

stanovisku“ se nahrazují slovy „ve 

vyjádření“. 

 

32010L0075 Čl. 36 Geologické ukládání oxidu uhličitého 

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

všech spalovacích zařízení o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW nebo více, 

pro která bylo původní stavební povolení, 

nebo pokud stavební řízení neproběhlo, 

původní povolení k provozu uděleno po 

vstupu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

geologickém ukládání oxidu uhličitého [34] 

v platnost, posoudili, zda jsou splněny tyto 

podmínky: 

a) jsou dostupná vhodná úložiště, 

b) přepravní zařízení jsou technicky a 

ekonomicky proveditelná, 

c) je technicky a ekonomicky proveditelné 

dodatečné vybavení zařízením pro 

zachytávání oxidu uhličitého. 

2. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 1 

splněny, zajistí příslušný orgán, aby byl v 

místě zařízení vyhrazen vhodný prostor pro 

umístění zařízení nezbytného pro 

zachytávání a stlačování oxidu uhličitého. 

Příslušný orgán určí, zda jsou tyto 
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podmínky splněny, na základě posouzení 

podle odstavce 1 a dalších dostupných 

informací, zejména informací o ochraně 

životního prostředí a lidského zdraví.  
Čl. LXXXIV 

bod 27. 

V § 27 odst. 4 se věta poslední včetně 

poznámky pod čarou č. 34 zrušuje. 

 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 

nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 
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stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 

dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 
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se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 

datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 
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postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 

opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 
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předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 

a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 



Stránka 304 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 

dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 
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orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LXXXIV 

bod 28. 

V § 30 odst. 1 písm. f) se slova 

„závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „vyjádření“ a slova 

„závazných stanoviscích“ se 

nahrazují slovem „vyjádřeních“. 

 

32010L0075 Čl. 55 Podávání zpráv a informování veřejnosti o 

zařízeních na spalování odpadu a zařízeních 

na spoluspalování odpadu 

1. Žádosti o nová povolení pro zařízení na 

spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu se zpřístupní 

veřejnosti na jednom nebo více místech na 

přiměřenou dobu, která umožní veřejnosti 

vznést k žádostem připomínky před tím, 

než příslušný orgán vydá rozhodnutí. Toto 

rozhodnutí, včetně alespoň kopie povolení 

a všech jeho dalších doplňků a změn, se 

rovněž zpřístupní veřejnosti. 

2. Pro zařízení na spalování odpadu a 

zařízení na spoluspalování odpadu se 

jmenovitou kapacitou dvě a více tun za 

hodinu uvede zpráva podle článku 72 

informace o funkci a monitorování zařízení 

a popíše stav průběhu procesů spalování a 

spoluspalování a úroveň emisí do ovzduší a 

do vody v porovnání s mezními hodnotami 

emisí. Uvedené informace se zpřístupní 

veřejnosti. 

3. Příslušný orgán vede seznam zařízení na 
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spalování odpadu a zařízení na 

spoluspalování odpadu se jmenovitou 

kapacitou menší než dvě tuny za hodinu, 

který zpřístupní veřejnosti. 

Čl. 65 odst. 1 Přístup k informacím 

1. Rozhodnutí příslušného orgánu, včetně 

nejméně jedné kopie povolení, a všechny 

jeho následné aktualizace se zpřístupní 

veřejnosti. 

Veřejnosti se dále zpřístupní obecně 

závazná pravidla vztahující se na zařízení a 

seznam zařízení, jež jsou předmětem 

povolování a registrace. 

2. Veřejnosti se zpřístupní rovněž výsledky 

monitorování emisí požadovaného podle 

článku 60, které má příslušný orgán k 

dispozici. 

3. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí s 

výhradou omezení uvedených v čl. 4 odst. 1 

a 2 směrnice 2003/4/ES. 

32008L0050 Čl. 26 odst. 1 

 

KAPITOLA V 

INFORMOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

Článek 26 

Informování veřejnosti 

1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i 

příslušné organizace, jako jsou organizace 

zaměřené na životní prostředí, 

spotřebitelské organizace, organizace 
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zastupující zájmy citlivých skupin 

obyvatelstva, jiné příslušné subjekty 

zaměřené na zdravotní péči a příslušné 

odvětvové svazy, řádně a včas informovány 

o těchto skutečnostech: 

a) kvalitě vnějšího ovzduší v souladu s 

přílohou XVI; 

b) veškerých rozhodnutích o prodloužení 

podle čl. 22 odst. 1; 

c) veškerých výjimkách podle čl. 22 odst. 

2; 

d) plánech kvality ovzduší stanovených v 

čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o programech 

uvedených v čl. 17 odst. 2. 

Informace se zpřístupňují zdarma 

prostřednictvím jakéhokoli snadno 

přístupného sdělovacího prostředku, včetně 

internetu nebo jiných vhodných 

telekomunikačních prostředků, a zohledňují 

ustanovení směrnice 2007/2/ES. 

Čl. 26 odst. 3 3. Členské státy informují veřejnost o 

příslušných orgánech a subjektech 

jmenovaných v souvislosti s úkoly 

uvedenými v článku 3. 

Příloha XVI PŘÍLOHA XVI 

Informování veřejnosti 



Stránka 308 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

32004L0107 Čl. 7 odst. 1 Informování veřejnosti 

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost a 

patřičné organizace, jako jsou organizace 

na ochranu životního prostředí, organizace 

spotřebitelů, organizace zastupující zájmy 

citlivých skupin obyvatel a jiné příslušné 

subjekty zabývající se ochranou zdraví, 

měly přístup k jasným a srozumitelným 

informacím o koncentracích arsenu, 

kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a 

ostatních polycyklických aromatických 

uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 ve 

vnějším ovzduší a o rychlosti depozice 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 

aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 

odst. 8 a aby jim tyto údaje byly běžně 

poskytovány. 

Čl. 7 odst. 2 2. V poskytovaných informacích se dále 

uvádějí případné roční překročení cílových 

hodnot pro arsen, kadmium, nikl a 

benzo(a)pyren, stanovených v příloze I. 

Informace obsahují vysvětlení důvodů 

překročení a oblast, jíž se týká. Dále 

poskytují stručné posouzení ve vztahu k 

cílové hodnotě a náležité informace o 

účincích na zdraví a dopadech na životní 

prostředí.Organizacím uvedeným v 



Stránka 309 z 336 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ID  9936 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

odstavci 1 tohoto článku se zpřístupní 

informace o veškerých opatřeních přijatých 

podle článku 3.201/2012 

Čl. LXXXIV 

bod 29.  

V § 30 odst. 1 písm. g) se slova 

„politice územního rozvoje, zásadám 

územního rozvoje, územním plánům 

a regulačním plánům“ nahrazují slovy 

„územně plánovací dokumentaci“. 

 

32008L0050 Čl. 26 odst. 1 

 

KAPITOLA V 

INFORMOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

Článek 26 

Informování veřejnosti 

1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i 

příslušné organizace, jako jsou organizace 

zaměřené na životní prostředí, 

spotřebitelské organizace, organizace 

zastupující zájmy citlivých skupin 

obyvatelstva, jiné příslušné subjekty 

zaměřené na zdravotní péči a příslušné 

odvětvové svazy, řádně a včas informovány 

o těchto skutečnostech: 

a) kvalitě vnějšího ovzduší v souladu s 

přílohou XVI; 

b) veškerých rozhodnutích o prodloužení 

podle čl. 22 odst. 1; 

c) veškerých výjimkách podle čl. 22 odst. 

2; 

d) plánech kvality ovzduší stanovených v 

čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o programech 

uvedených v čl. 17 odst. 2. 

Informace se zpřístupňují zdarma 

prostřednictvím jakéhokoli snadno 

přístupného sdělovacího prostředku, včetně 
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internetu nebo jiných vhodných 

telekomunikačních prostředků, a zohledňují 

ustanovení směrnice 2007/2/ES. 

Čl. 26 odst. 3 3. Členské státy informují veřejnost o 

příslušných orgánech a subjektech 

jmenovaných v souvislosti s úkoly 

uvedenými v článku 3. 

Příloha XVI PŘÍLOHA XVI 

Informování veřejnosti 

32004L0107 Čl. 7 odst. 1 Informování veřejnosti 

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost a 

patřičné organizace, jako jsou organizace 

na ochranu životního prostředí, organizace 

spotřebitelů, organizace zastupující zájmy 

citlivých skupin obyvatel a jiné příslušné 

subjekty zabývající se ochranou zdraví, 

měly přístup k jasným a srozumitelným 

informacím o koncentracích arsenu, 

kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a 

ostatních polycyklických aromatických 

uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 ve 

vnějším ovzduší a o rychlosti depozice 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 

aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 

odst. 8 a aby jim tyto údaje byly běžně 

poskytovány. 
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Čl. 7 odst. 2 2. V poskytovaných informacích se dále 

uvádějí případné roční překročení cílových 

hodnot pro arsen, kadmium, nikl a 

benzo(a)pyren, stanovených v příloze I. 

Informace obsahují vysvětlení důvodů 

překročení a oblast, jíž se týká. Dále 

poskytují stručné posouzení ve vztahu k 

cílové hodnotě a náležité informace o 

účincích na zdraví a dopadech na životní 

prostředí. Organizacím uvedeným v 

odstavci 1 tohoto článku se zpřístupní 

informace o veškerých opatřeních přijatých 

podle článku 3.201/2012 

Čl. LXXXIV 

bod 31. 

V příloze č. 7 bodu 1.3 se slova 

„stavebního nebo jiného řízení“ 

nahrazují slovy „řízení o povolení 

záměru“. 

 

32010L0075 Čl. 44 písm. 

a) 

Žádosti o povolení 

Žádost o povolení provozovat zařízení na 

spalování odpadu nebo zařízení na 

spoluspalování odpadu musí obsahovat 

popis opatření určených k zajištění toho, 

aby byly splněny tyto požadavky: 

a) zařízení je navrženo a vybaveno a 

bude udržováno a provozováno 

způsobem, který splňuje požadavky 

této kapitoly, s přihlédnutím ke 

kategoriím odpadů, které v něm 

budou spalovány nebo 

spoluspalovány; 

  
Čl. LXXXIX V § 31 odst. 1 větě první se slova 32012L0018 Čl. 3 odst. 5 Pro účely této směrnice se rozumí: 
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bod 3. 

 

„výstavbou nebo změnou užívání 

dokončené stavby“ zrušují a slova 

„vydání územního rozhodnutí o 

umístění nového objektu, popřípadě 

žádosti o vydání stavebního povolení 

nebo žádosti o dodatečné povolení 

stavby v případě, že se územní 

rozhodnutí nevydává, stavebnímu 

úřadu podle stavebního zákona16)“ se 

nahrazují slovy „povolení záměru“. 

 

5. „novým závodem“ 

a) závod, který je uveden do provozu nebo 

vystavěn 1. června 2015 nebo později, nebo 

b) provozovna, která přejde do oblasti 

působnosti této směrnice, nebo závod s 

podlimitním množstvím, který se stane 

závodem s nadlimitním množstvím, nebo 

opačně, a to 1. června 2015 nebo později v 

důsledku úprav jeho zařízení nebo činností, 

z nichž vyplývá změna v jeho soupisu 

nebezpečných látek; 

Čl. 7 odst. 2 a 

4 

2. Oznámení nebo jeho aktualizované znění 

musí být zasláno příslušnému orgánu v 

těchto lhůtách: 

a) za nové závody v přiměřené době před 

začátkem stavby nebo provozu nebo před 

úpravami vedoucími ke změně soupisu 

nebezpečných látek; 

b) ve všech ostatních případech do jednoho 

roku ode dne, k němuž se na dotyčný závod 

začne vztahovat tato směrnice. 

 

4. Provozovatel musí předem uvědomit 

příslušný orgán v případě: 

a) každého podstatného zvýšení nebo 

snížení množství nebo podstatné změny 

povahy nebo fyzikální formy přítomné 

nebezpečné látky, jak je uvedeno v 
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oznámení poskytnutém provozovatelem 

podle odstavce 1, nebo podstatné změny v 

procesech jejího použití; 

b) změny závodu nebo zařízení, která by 

mohla mít významné následky, pokud jde o 

nebezpečí závažné havárie; 

c) trvalého uzavření závodu nebo jeho 

vyřazení z provozu nebo 

d) změn v informacích uvedených v odst. 1 

písm. a), b) nebo c). 

Čl. 8 odst. 2  2. Politika prevence závažných havárií 

musí být vypracována, a vyžaduje-li to 

vnitrostátní právo, zaslána příslušnému 

orgánu v těchto lhůtách: 

a) za nové závody v přiměřené době před 

začátkem stavby nebo provozu nebo před 

úpravami vedoucími ke změně soupisu 

nebezpečných látek; 

b) ve všech ostatních případech do jednoho 

roku ode dne, k němuž se na dotyčný závod 

začne vztahovat tato směrnice. 

Čl. 13 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby všechny 

příslušné orgány a plánovací orgány, které 

odpovídají za rozhodování v této oblasti, 

zavedly vhodné konzultační postupy pro 

usnadnění provádění politik podle odstavce 

1. Postupy se stanoví tak, aby 

poskytovatelé poskytli dostatek informací o 
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rizicích vyplývajících ze závodu a aby byly 

při přijímání rozhodnutí k dispozici 

technické informace o těchto rizicích buď 

pro konkrétní případ, nebo na základě 

obecných kritérií. 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

závodů s podlimitním množstvím poskytli 

na žádost příslušného orgánu dostatek 

informací o rizicích vyplývajících ze 

závodu, které jsou nezbytné pro účely 

územního plánování. 

Čl. LXXXIX 

bod 4. 

 

V § 31 se na konci odstavce 2 

doplňuje věta „Rozhodnutí podle věty 

první zašle po nabytí právní moci 

krajský úřad na vědomí stavebnímu 

úřadu.“. 

 

32012L0018 Čl. 3 odst. 5 Pro účely této směrnice se rozumí: 

5. „novým závodem“ 

a) závod, který je uveden do provozu nebo 

vystavěn 1. června 2015 nebo později, nebo 

b) provozovna, která přejde do oblasti 

působnosti této směrnice, nebo závod s 

podlimitním množstvím, který se stane 

závodem s nadlimitním množstvím, nebo 

opačně, a to 1. června 2015 nebo později v 

důsledku úprav jeho zařízení nebo činností, 

z nichž vyplývá změna v jeho soupisu 

nebezpečných látek; 

Čl. 13 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby všechny 

příslušné orgány a plánovací orgány, které 

odpovídají za rozhodování v této oblasti, 

zavedly vhodné konzultační postupy pro 

usnadnění provádění politik podle odstavce 
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1. Postupy se stanoví tak, aby 

poskytovatelé poskytli dostatek informací o 

rizicích vyplývajících ze závodu a aby byly 

při přijímání rozhodnutí k dispozici 

technické informace o těchto rizicích buď 

pro konkrétní případ, nebo na základě 

obecných kritérií. 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

závodů s podlimitním množstvím poskytli 

na žádost příslušného orgánu dostatek 

informací o rizicích vyplývajících ze 

závodu, které jsou nezbytné pro účely 

územního plánování. 

Čl. LXXXIX 

bod 7. 

 

V § 32 odst. 2 větě první se slovo 

„souhlasu“ nahrazuje slovem 

„rozhodnutí“. 

 

32012L0018 Čl. 3 odst. 5 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

5. „novým závodem“ 

a) závod, který je uveden do provozu nebo 

vystavěn 1. června 2015 nebo později, nebo 

b) provozovna, která přejde do oblasti 

působnosti této směrnice, nebo závod s 

podlimitním množstvím, který se stane 

závodem s nadlimitním množstvím, nebo 

opačně, a to 1. června 2015 nebo později v 

důsledku úprav jeho zařízení nebo činností, 

z nichž vyplývá změna v jeho soupisu 

nebezpečných látek; 

Čl. 8 odst. 2 2. Politika prevence závažných havárií 

musí být vypracována, a vyžaduje-li to 

vnitrostátní právo, zaslána příslušnému 
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orgánu v těchto lhůtách: 

a) za nové závody v přiměřené době před 

začátkem stavby nebo provozu nebo před 

úpravami vedoucími ke změně soupisu 

nebezpečných látek; 

b) ve všech ostatních případech do jednoho 

roku ode dne, k němuž se na dotyčný závod 

začne vztahovat tato směrnice. 

Čl. 10 odst. 3  3. Bezpečnostní zpráva musí být zaslána 

příslušnému orgánu v těchto lhůtách: 

a) za nové závody v přiměřené době před 

začátkem stavby nebo provozu nebo před 

úpravami vedoucími ke změně soupisu 

nebezpečných látek; 

b) za stávající závody s nadlimitním 

množstvím do 1. června 2016; 

c) za jiné závody do dvou let ode dne, k 

němuž se na dotyčný závod začne 

vztahovat tato směrnice. 

Čl. 10 odst. 6 6. Než provozovatel zahájí stavbu nebo 

provoz nebo v případech uvedených v odst. 

3 písm. b) a c) a v odstavci 5 tohoto článku, 

příslušný orgán v přiměřené době od 

obdržení zprávy sdělí provozovateli závěr 

svého prošetření bezpečnostní zprávy a 

tam, kde je to vhodné, v souladu s článkem 

19 zakáže uvedení dotyčného závodu do 

provozu nebo jeho další provozování. 
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Čl. LXXXIX 

bod 8. 

 

V § 43 se za písmeno e) vkládají nová 

písmena f) a g), která znějí: 

 

„f) krajské stavební úřady, 

g) specializovaný stavební úřad,“. 

 

Dosavadní písmena f) až h) se 

označují jako písmena h) až j). 

 

32012L0018 Čl. 6 odst. 1 Příslušný orgán 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

provozovatele, členské státy zřídí nebo určí 

příslušný orgán nebo orgány pověřené 

plněním úkolů stanovených touto směrnicí 

(dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě 

subjekty napomáhající příslušnému orgánu 

na technické úrovni. Členské státy, které 

zřídí nebo určí více příslušných orgánů, 

zajistí plnou koordinaci činností při plnění 

jejich povinností. 

Čl. LXXXIX 

bod 9. 

 

V § 47 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Český báňský úřad 

zajišťuje koordinaci mezi obvodními 

báňskými úřady  

a ostatními orgány integrované 

inspekce a jako dotčený orgán na 

úseku prevence závažných havárií 

vydává vyjádření v řízení o povolení 

záměru podle stavebního zákona pro 

stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 30 se 

zrušuje. 

 

32012L0018 Čl. 6 odst. 1 Příslušný orgán 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

provozovatele, členské státy zřídí nebo určí 

příslušný orgán nebo orgány pověřené 

plněním úkolů stanovených touto směrnicí 

(dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě 

subjekty napomáhající příslušnému orgánu 

na technické úrovni. Členské státy, které 

zřídí nebo určí více příslušných orgánů, 

zajistí plnou koordinaci činností při plnění 

jejich povinností. 

32013R0347 Čl. 8 odst. 2 Čl. 8  

2. U projektu společného zájmu nebo 

konkrétní kategorie projektů společného 

zájmu mohou být odpovědnost příslušného 

orgánu uvedeného v odstavci 1 nebo 

související úkoly přeneseny na jiný orgán, 
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nebo mohou být jiným orgánem vykonány, 

a to za předpokladu, že: 

a) příslušný orgán informuje Komisi o 

tomto přenesení a informace o něm je 

zveřejněna buď příslušným orgánem, nebo 

předkladatelem projektu na internetové 

stránce uvedené v čl. 9 odst. 7; 

b) pouze jeden orgán je odpovědný za 

projekt společného zájmu, je jediným 

kontaktním místem pro předkladatele 

projektu v procesu vedoucímu ke 

komplexnímu rozhodnutí pro daný projekt 

společného zájmu a koordinuje předkládání 

veškerých příslušných dokumentů a 

informací. 

Příslušný orgán si může ponechat 

odpovědnost za stanovení časových lhůt, 

aniž by tím byly dotčeny časové lhůty 

stanovené v souladu s článkem 10. 

 

Čl. 10 odst. 1 

až 5 
Článek 10 

1. Proces udělování povolení se skládá ze 

dvou postupů: 

a) Postup před podáním žádosti, který 

zahrnuje období mezi zahájením 

povolovacího postupu a přijetím předložené 
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dokumentace žádosti příslušným orgánem, 

proběhne v orientační době dvou let. 

Tento postup zahrne vypracování 

veškerých zpráv o stavu životního 

prostředí, které má předkladatel 

(předkladatelé) a projektu vypracovat. Pro 

účely stanovení začátku povolovacího 

postupu zašle předkladatel (předkladatelé) 

projektu příslušnému orgánu dotčeného 

členského státu (členských států) písemné 

oznámení o projektu, které obsahuje 

dostatečně podrobný popis projektu. 

Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto 

oznámení je příslušný orgán, i jménem 

jiných dotčených orgánů, povinen toto 

oznámení písemně uznat, nebo domnívá-li 

se, že projekt není pro zahájení 

povolovacího postupu dostatečně zralý, 

zamítnout. V případě zamítnutí příslušný 

orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem 

dalších dotčených orgánů. Datum podpisu 

potvrzení o přijetí tohoto oznámení 

příslušným orgánem slouží jako zahájení 

procesu udělování povolení. Pokud se jedná 

o dva nebo více členských států, slouží jako 
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datum zahájení povolovacího postupu 

datum posledního potvrzení o přijetí tohoto 

oznámení vydaného dotčeným příslušným 

orgánem. 

b) Zákonný povolovací postup, který 

zahrnuje dobu uplynulou mezi datem přijetí 

podané dokumentace žádosti a vydáním 

komplexního rozhodnutí, nepřekročí jeden 

rok a šest měsíců. Pokud to členské státy 

budou považovat za vhodné, mohou 

stanovit kratší časový limit. 

2.   Doba trvání obou postupů uvedených v 

odst. 1 dohromady nepřekročí dobu tří let a 

šesti měsíců. Pokud se však příslušný orgán 

domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou 

postupů povolovacího postupu nebude 

dokončena před časovými lhůtami 

stanovenými v odstavci 1, může 

rozhodnout, před jejich uplynutím a v 

každém jednotlivém případě, prodloužit 

jednu nebo obě lhůty o maximálně devět 

měsíců pro oba postupy dohromady. 

V tomto případě je příslušný orgán povinen 

dotčenou skupinu informovat a předložit jí 
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opatření, která byla či mají být přijata s 

cílem povolovací postup co nejdříve 

dokončit. Skupina může požádat příslušný 

orgán, aby jí pravidelně podával zprávy o 

pokroku dosaženém v tomto směru. 

3.   V členských státech, v nichž určení 

trasy nebo umístění, provedené výhradně 

pro zvláštní účel plánovaného projektu, 

včetně plánování zvláštních koridorů pro 

síťové infrastruktury, nemůže být zahrnuto 

do procesu vedoucímu ke komplexnímu 

rozhodnutí, musí být odpovídající 

rozhodnutí přijato v samostatné lhůtě šesti 

měsíců, počínaje datem předložení konečné 

a kompletní dokumentace žádosti 

předkladatelem. 

V tomto případě bude prodloužená časová 

lhůta uvedená v odstavci 2 omezena na šest 

měsíců, včetně postupu stanoveného podle 

tohoto odstavce. 

4.   Postup před podáním žádosti je složen z 

těchto kroků: 

a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. 
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a) je příslušný orgán povinen v úzké 

spolupráci s ostatními dotčenými orgány a 

případně na základě návrhu předkladatele 

projektu určit rozsah materiálů a úroveň 

podrobnosti informací, které má 

předkladatel projektu předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení 

slouží kontrolní seznam uvedený v příloze 

VI bodě 1 písm. e); 

b) příslušný orgán vypracuje v úzké 

spolupráci s předkladatelem projektu a s 

ostatními dotčenými orgány a s ohledem na 

výsledky činností provedených podle 

písmene a) podrobný harmonogram 

procesu udělování povolení v souladu s 

pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2. 

U projektů, které překročí hranice mezi 

dvěma nebo více členskými státy, příslušné 

orgány dotčených členských států vypracují 

společný rozpis, v němž schválí sladění 

svých harmonogramů; 

c) po obdržení návrhu dokumentace žádosti 

je příslušný orgán povinen, i jménem 
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dalších dotčených orgánů, vyžádat si v 

případě potřeby od předkladatele projektu 

doplnění chybějících informací, které se 

mohou týkat pouze otázek uvedených v 

písmenu a). Příslušný orgán písemně 

potvrdí přezkum žádosti do tří měsíců od 

předložení chybějících informací. Požádat o 

dodatečné informace lze pouze tehdy, 

pokud je to odůvodněno novými 

okolnostmi. 

5.   Předkladatel projektu zajistí úplnost a 

adekvátní kvalitu dokumentace žádosti a v 

rámci postupu před podáním žádosti co 

nejdříve požádá o stanovisko k této 

dokumentaci příslušný orgán. Předkladatel 

projektu plně spolupracuje s příslušným 

orgánem na dodržení lhůt a podrobného 

harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. 

b). 

 

Čl. LXXXIX 

bod 11. 

 

V § 49 odst. 1 se za slovo „Krajské 

úřady“ vkládají slova „, krajské 

stavební úřady a specializovaný 

stavební úřad“. 

 

32012L0018 Čl. 6 odst. 1 Příslušný orgán 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

provozovatele, členské státy zřídí nebo určí 

příslušný orgán nebo orgány pověřené 

plněním úkolů stanovených touto směrnicí 

(dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě 

subjekty napomáhající příslušnému orgánu 
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na technické úrovni. Členské státy, které 

zřídí nebo určí více příslušných orgánů, 

zajistí plnou koordinaci činností při plnění 

jejich povinností. 

Čl. LXXXIX 

bod 12. 

 

V § 49 odstavce 2 a 3 znějí: 

 

„(2) Krajský stavební úřad nebo 

specializovaný stavební úřad na 

základě posouzení rizik závažné 

havárie a jeho posudku posuzují úsek 

prevence závažných havárií při 

projednávání územně plánovací 

dokumentace, v řízení o povolení 

záměru a v řízení o odstranění stavby 

podle stavebního zákona16), pokud je 

jeho předmětem objekt zařazovaný do 

skupiny A nebo do skupiny B. 

V rozhodnutí vydaných v těchto 

řízeních krajský stavební úřad a 

speciální stavební úřad stanoví 

z hlediska prevence závažných 

havárií podmínky pro umístění a 

provedení nového objektu nebo jeho 

uvedení do zkušebního provozu nebo 

užívání v případě, že se zkušební 

provoz neprovádí. 

 

(3) Krajský stavební úřad nebo 

32012L0018 Čl. 6 odst. 1 Příslušný orgán 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

provozovatele, členské státy zřídí nebo určí 

příslušný orgán nebo orgány pověřené 

plněním úkolů stanovených touto směrnicí 

(dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě 

subjekty napomáhající příslušnému orgánu 

na technické úrovni. Členské státy, které 

zřídí nebo určí více příslušných orgánů, 

zajistí plnou koordinaci činností při plnění 

jejich povinností. 

Čl. 13 odst. 1  Územní plánování 

1. Členské státy zajistí, aby se v jejich 

politikách územního plánování nebo jiných 

souvisejících politikách braly v úvahu cíle 

prevence závažných havárií a omezení 

následků takových havárií pro lidské zdraví 

a životní prostředí. Tyto cíle sledují 

prostřednictvím kontrol: 

a) umístění nových závodů; 

b) změny závodů podle článku 11; 

c) nové rozvojové aktivity v okolí závodů, 

jako jsou dopravní cesty, místa sloužící 

veřejnosti a obytné oblasti, pokud umístění 
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specializovaný stavební úřad na 

základě posouzení rizik závažné 

havárie a jeho posudku posuzují úsek 

prevence závažných havárií při 

projednávání územně plánovací 

dokumentace a při vydání rozhodnutí 

v řízení podle stavebního zákona, 

pokud realizace nového stavebního 

záměru situovaného v dosahu 

havarijních projevů, které jsou 

specifikované v příslušném posouzení 

rizik závažné havárie objektu 

zařazeného do skupiny A nebo do 

skupiny B, může způsobit nebo zvýšit 

riziko závažné havárie nebo zhoršit 

její následky. V tomto rozhodnutí 

krajský stavební úřad a speciální 

stavební úřad stanoví z hlediska 

prevence závažných havárií 

podmínky pro umístění a provedení 

příslušného stavebního záměru, jakož 

i pro jeho uvedení do zkušebního 

provozu nebo užívání v případě, že se 

zkušební provoz neprovádí.“. 

 

nebo výstavba mohou způsobit nebo zvýšit 

riziko závažné havárie nebo zhoršit její 

následky. 

Čl. 13 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby jejich politika 

územního plánování a jiné související 

politiky a postupy provádění těchto politik 

braly z dlouhodobého hlediska v úvahu: 

a) potřebu udržovat vhodné bezpečnostní 

vzdálenosti mezi závody, na které se 

vztahuje tato směrnice, a obytnými 

oblastmi, budovami a plochami sloužícími 

veřejnosti, rekreačními oblastmi, a pokud 

možno, důležitými dopravními cestami; 

b) potřebu chránit oblasti hodnotné z 

hlediska ochrany přírody, které se nacházejí 

v blízkosti závodů, případně 

prostřednictvím vhodných bezpečnostních 

vzdáleností nebo jiných příslušných 

opatření; 

c) v případě stávajících závodů potřebu 

dalších technických opatření podle článku 5 

tak, aby se nezvyšovala rizika pro lidské 

zdraví a životní prostředí. 

Čl. 13 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby všechny 

příslušné orgány a plánovací orgány, které 

odpovídají za rozhodování v této oblasti, 

zavedly vhodné konzultační postupy pro 

usnadnění provádění politik podle odstavce 
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1. Postupy se stanoví tak, aby 

poskytovatelé poskytli dostatek informací o 

rizicích vyplývajících ze závodu a aby byly 

při přijímání rozhodnutí k dispozici 

technické informace o těchto rizicích buď 

pro konkrétní případ, nebo na základě 

obecných kritérií. 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

závodů s podlimitním množstvím poskytli 

na žádost příslušného orgánu dostatek 

informací o rizicích vyplývajících ze 

závodu, které jsou nezbytné pro účely 

územního plánování. 

Čl. LXXXIX 

bod 13., 14. a 

15. 

 

13. V § 49 odst. 4 písm. a) se slovo 

„umístění“ nahrazuje slovem 

„povolování“. 

 

14. V § 49 odst. 4 písm. c) se za slova 

„plánování a“ vkládají slova 

„povolování záměrů“. 

 

 

15. V § 49 se na konci odstavce 4 

tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

 

„d) povolování nových 

stavebních záměrů situovaných 

32012L0018 Čl. 6 odst. 1 Příslušný orgán 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

provozovatele, členské státy zřídí nebo určí 

příslušný orgán nebo orgány pověřené 

plněním úkolů stanovených touto směrnicí 

(dále jen „příslušný orgán“) a popřípadě 

subjekty napomáhající příslušnému orgánu 

na technické úrovni. Členské státy, které 

zřídí nebo určí více příslušných orgánů, 

zajistí plnou koordinaci činností při plnění 

jejich povinností. 

Čl. 13 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby jejich politika 

územního plánování a jiné související 

politiky a postupy provádění těchto politik 

braly z dlouhodobého hlediska v úvahu: 
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v dosahu havarijních projevů, které 

jsou specifikované v příslušném 

posouzení rizik závažné havárie 

objektu zařazeného do skupiny A 

nebo do skupiny B.“. 

 

a) potřebu udržovat vhodné bezpečnostní 

vzdálenosti mezi závody, na které se 

vztahuje tato směrnice, a obytnými 

oblastmi, budovami a plochami sloužícími 

veřejnosti, rekreačními oblastmi, a pokud 

možno, důležitými dopravními cestami; 

b) potřebu chránit oblasti hodnotné z 

hlediska ochrany přírody, které se nacházejí 

v blízkosti závodů, případně 

prostřednictvím vhodných bezpečnostních 

vzdáleností nebo jiných příslušných 

opatření; 

c) v případě stávajících závodů potřebu 

dalších technických opatření podle článku 5 

tak, aby se nezvyšovala rizika pro lidské 

zdraví a životní prostředí. 

Čl. LXXXIX 

bod 17., 18. a 

19.  

17. V příloze č. 1 bodu 7 se věty 

druhá a poslední zrušují. 

 

18. V příloze č. 1 bod 8 zní: 

 

„8. Vzorec pro sčítání 

poměrného množství nebezpečných 

látek  

 

U objektů, ve kterých není přítomna 

žádná jednotlivá látka nebo směs v 

množství přesahujícím nebo 

32012L0018 Příloha I NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
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rovnajícím se příslušným 

kvalifikačním množstvím, se používá 

následující pravidlo pro zjištění, zda 

se na objekt vztahují povinnosti 

provozovatele podle tohoto zákona:  

n  qi  

N = SUMA -------  

i=1  Qi,  

kde:  

qi = množství nebezpečné látky i 

umístěné v objektu,  

Qi = příslušné množství nebezpečné 

látky i uváděné v sloupci 2 (při 

posuzování objektu k zařazení do 

skupiny A) nebo sloupci 3 (při 

posuzování objektu k zařazení do 

skupiny B) tabulky I nebo tabulky II,  

n = počet nebezpečných látek,  

N = ukazatel vyjadřující součet 

poměrů qi ku Qi.  

 

Toto pravidlo se používá při 

posuzování nebezpečnosti pro zdraví, 

fyzikální nebezpečnosti a 

nebezpečnosti pro životní prostředí. 

Musí se proto použít k sečtení 

jmenovitě vybraných nebezpečných 

látek uvedených v tabulce II, které 
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a) spadají do třídy akutní toxicita, 

kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta 

expozice) nebo toxicita pro specifické 

cílové orgány - jednorázová expozice 

kategorie 1, s nebezpečnými látkami 

spadajícími do oddílu H tříd H1 až 

H3 podle tabulky I;  

b) jsou výbušniny, hořlavé plyny, 

hořlavé aerosoly, oxidující plyny, 

hořlavé kapaliny, samovolně reagující 

látky a směsi, organické peroxidy, 

samozápalné kapaliny a tuhé látky, 

oxidující kapaliny a tuhé látky, s 

nebezpečnými látkami spadajícími do 

oddílu P tříd P1 až P8 podle tabulky I;  

c) spadají mezi nebezpečné pro vodní 

prostředí, akutně kategorie 1, 

chronicky kategorie 1 nebo chronicky 

kategorie 2, s nebezpečnými látkami 

spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2 

podle tabulky I.  

Výpočet se provádí zvlášť pro každé 

z písmen a) až c). 

 

Pro použití pravidla sčítání se použijí 

příslušná kvalifikační množství pro 

každou kategorií v písmenech a), b) a 

c) odpovídající příslušné kvalifikaci, 
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pro jmenovitě vybranou nebezpečnou 

látku se vždy použije kvalifikační 

množství uvedené v tabulce II.  

Příslušná ustanovení tohoto zákona se 

použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů 

získaný pro výpočet a), b) nebo c) je 

větší než nebo roven 1.  

Provozovatel zařadí objekt do  

a) skupiny A, jestliže je výsledek N 

roven nebo je větší než 1, při použití 

množství Q uvedeného v sloupci 2 

tabulky I nebo tabulky II, nebo 

b) skupiny B, jestliže je výsledek N 

roven nebo je větší než 1, při použití 

množství Q uvedeného v sloupci 3 

tabulky I nebo tabulky II.“. 

 

19. V příloze č. 1 tabulce I se slova 

„(viz poznámka 8)“ nahrazují slovy 

„(viz poznámka 2)“. 

Čl. XCI bod 2. V § 69 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Stavební úřad v řízení o 

povolení záměru týkajícího se 

pozemku nebo stavby, které jsou ve 

svobodném pásmu, vydá povolení po 

předchozím vyjádření správce cla 

vydaném na základě posouzení rizik 

32013R0952 Čl. 244 odst. 

1 

Ke stavbě budov ve svobodném pásmu je 

zapotřebí předchozího povolení celních 

orgánů. 
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pro provádění celního dohledu a 

souladu s opatřením obecné povahy 

podle odstavce 1 a rozhodnutím podle 

odstavce 2. Správce cla může ve 

vyjádření uvést podmínky k ochraně 

zájmů stanovených v odstavci 2.“. 

Čl. XCIII bod  

3., 4. a 5. 

3. V § 208 písm. n) se slova „politice 

územního rozvoje a“ zrušují. 

 

4. V § 208 písm. p) se slova 

„závazné stanovisko k územnímu 

rozhodnutí ke stavbě“ nahrazují 

slovy „vyjádření v řízení 

o povolení záměru podle 

stavebního zákona“, slova „v 

závazném stanovisku vyjádří“ se 

nahrazují slovy „ve vyjádření 

posoudí“ a slovo „stanoví“ se 

nahrazuje slovem „uvede“. 

 

5. V § 208 písm. q) a v § 228 odst. 1 

úvodní části ustanovení se slova 

„závazné stanovisko“ nahrazují 

slovem „vyjádření“ a slova „a jiné 

úkony“ se zrušují. 

 

32014L0087 

 

Čl. 1 odst 7 

(Čl. 8 odst. 4) 

4.   Členské státy zajistí, aby obyvatelstvo 

mělo v souladu s příslušnými právními 

předpisy a mezinárodními nástroji vhodnou 

příležitost účinně se účastnit procesu 

rozhodování týkajícího se udělování 

povolení pro jaderná zařízení. 

Čl. XCIII bod  

6. a 7. 

6. V § 228 odstavec 2 zní: 

 

32014L0087 

 

Čl. 1 odst 7 

(Čl. 8 odst. 4) 

4.   Členské státy zajistí, aby obyvatelstvo 

mělo v souladu s příslušnými právními 
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„(2) Vyjádřením v řízení podle 

stavebního zákona Úřad posoudí, zda 

lze záměr z hlediska zájmu na 

zajišťování jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné 

události, zabezpečení a nakládání s 

jaderným materiálem provést a uvede 

v něm podmínky zajišťování jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události, zabezpečení a 

nakládání s jaderným materiálem, za 

kterých lze záměr provést.“. 

 

7. V § 228 se odstavec 3 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje 

jako odstavec 3. 

 

předpisy a mezinárodními nástroji vhodnou 

příležitost účinně se účastnit procesu 

rozhodování týkajícího se udělování 

povolení pro jaderná zařízení. 

Čl. XCV bod 

2. 

 

§ 15 se zrušuje. 

 

32014L0061 Čl. 8 Článek 8 

 

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy 

 

            1. Členské státy zajistí, aby všechny 

nově postavené budovy pro něž byla žádost 
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o stavební povolení podána po 31. prosinci 

2016, byly v místě koncového uživatele, 

včetně prvků těchto budov ve 

spoluvlastnictví, vybaveny fyzickou 

infrastrukturou uvnitř budovy, připravenou 

pro vysokorychlostní připojení, až do 

koncových bodů sítě. Stejná povinnost platí 

v případě významné renovace, pro niž byla 

žádost o stavební povolení podána po 31. 

prosinci 2016. 

 

                2. Členské státy zajistí, aby 

všechny nově postavené vícebytové 

budovy, pro něž byla žádost o stavební 

povolení podána po 31. prosinci 2016, byly 

vybaveny přístupovým bodem. Stejná 

povinnost platí v případě významné 

renovace týkající se vícebytových budov, 

pro něž byla žádost o stavební povolení 

podána po 31. prosinci 2016. 

 

                3. Budovy vybavené v souladu s 

tímto článkem jsou způsobilé ke získání 

dobrovolného označení "připraveno pro 

širokopásmové připojení" v těch členských 

státech, které se pro zavedení takového 

označení rozhodly. 
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                4. Členské státy mohou pro určité 

kategorie budov, zejména budovy s jedním 

bytem, nebo významné renovace, stanovit 

výjimky z povinností stanovených v 

odstavcích 1 a 2, pokud je splnění těchto 

povinností nepřiměřené, například z 

hlediska nákladů pro jednotlivé vlastníky 

nebo společenství vlastníků nebo z hlediska 

druhů budov, jako jsou zvláštní kategorie 

památek, historické budovy, rekreační 

obydlí, vojenské budovy či jiné budovy 

využívané pro účely národní bezpečnosti. 

Tyto výjimky se řádně odůvodní. 

Zúčastněným stranám je poskytnuta 

příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě k 

návrhům výjimek. Každá taková výjimka 

se oznámí Komisi. 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 
Název předpisu EU 

32001L0042 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí 

32011L0092 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

32014L0052 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 

2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
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32009L0147 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků 

31992L0043 
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin 

32010L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

32018L0844 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 

32018L2001 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 

32000L0060 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 

32010L0075 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích 

(integrované prevenci a omezování znečištění)  

32012L0018 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES  

32013R0347 

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, v platném znění. 

32015L2193 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 

32008L0050 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu 

32004L0107 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, 

niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 

32019L0944 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU 

32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

32016R0424 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení 

směrnice 2000/9/ES 

32004L0054 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 

32008L0096 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury 
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32016L1148 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 

32008L0098 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic 

32018R1139 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v 

oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 

216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 

32006L0021 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního 

průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES 

31987L0217 Směrnice Rady 87/217/EHS z 19.3.1987 o prevenci a snižování znečišťování životního prostředí azbestem 

32013R0952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie 

32014L0087 
Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 

32014L0061 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

 


