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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2021 
8. volební období 

356 

USNESENÍ 
hospodářského výboru 

z 52. schůze 

ze dne 3. února 2021 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního 

zákona – sněmovní tisk 1009 
 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu  

ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, zpravodajské zprávy poslance Martina 

Kolovratníka a po obecné a podrobné rozpravě 

I. d opo ru ču j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR p r o j edn a t  a  s ch v á l i t  

sněmovní tisk 1009 ve znění schválených pozměňovacích návrhů:  

1. V části desáté čl. XVIII se za bod 4 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví 

autorizační řád vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

2. V části třinácté čl. XXII bodu 6 se slovo „specializovaný“ nahrazuje slovy 

„Specializovaný a odvolací“ a v bodu 9 se za slovo „Specializovaný“ vkládají slova „a 

odvolací“.  

3. V části šestnácté čl. XXVII se body 9 až 14 zrušují. 

Následující body se přečíslují. 

4. V části šestnácté čl. XXVII dosavadním bodu 34 se slovo „specializovaný“ nahrazuje 

slovy „Specializovaný a odvolací“. 
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5. V části sedmnácté čl. XXIX bodu 3 se za slovo „Specializovaný“ vkládají slova „a 

odvolací“. 

6. V části devatenácté čl. XXXII bodu 4 v § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta 

„Závazný posudek se považuje za závazné stanovisko podle správního řádu.“. 

7. V části dvacáté první čl. XXXVI bodu 7 se za slova „řízení je“ vkládá slovo „krajský“ 

a slova „kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností,“ se zrušují. 

8. V části dvacáté třetí čl. XL bodu 5 v § 77 odst. 3 a v bodu 8  se slovo „povolení“ zrušuje. 

9. V části dvacáté páté čl. XLIV v úvodní větě se text „č. …/2020 Sb.“ nahrazuje textem 

„č. 403/2020 Sb.“. 

10. V části dvacáté páté čl. XLIV bod 1 zní: 

„1. V § 16 písm. g) se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují.“. 

11. V části dvacáté páté čl. XLIV bod 2 zní: 

„2. V § 16 písm. o) se slova „a Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě30)“ zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.“. 

12. V části dvacáté páté čl. XLIV se body 4 a 5 zrušují.  

Následující body se přečíslují. 

13. V části dvacáté páté čl. XLIV dosavadní bod 6 zní: 

„X. V § 30a odstavec 5 zní: 

„(5) Autorizace není podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru ani 

jiného rozhodnutí podle stavebního zákona nebo podle jiného právního předpisu.“.“. 

14. V části dvacáté páté čl. XLIV se dosavadní body 8 až 11 zrušují.  

Následující body se přečíslují. 

15. V části dvacáté páté čl. XLIV dosavadní bod 14 zní: 

„X. V § 30d odstavec 3 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. 
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Odstavec 1 písm. a) se nepoužije v případě, že držitel autorizace požádal o vydání 

rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona již před nabytím právní moci 

rozhodnutí o udělení autorizace.“.“. 

16. V části dvacáté páté čl. XLIV dosavadní bod 20 zní: 

„X. V § 77 odstavec 5 zní: 

„(5) Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změny způsobu 

dodávky nebo změny způsobu vytápění a rovněž náklady spojené s odpojením od 

rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací 

stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení 

požaduje. Náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení zahrnují 

rovněž zůstatkovou cenu tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví 

dodavatele tepelné energie ke dni odpojení od rozvodného tepelného zařízení, pokud 

slouží k dodávce tepelné energie výhradně tomu, kdo změnu nebo odpojení od 

rozvodného tepelného zařízení požaduje.“.“. 

17. V části dvacáté osmé čl. L bodu 2 se slovo „specializovaný“ nahrazuje slovy 

„Specializovaný a odvolací“. 

18. V části dvacáté osmé čl. L se bod 27 zrušuje. 

Následující body se přečíslují. 

19. V části dvacáté osmé čl. L dosavadním bodu 33 se text „j)“ nahrazuje textem „i)“. 

20. V části dvacáté osmé čl. L dosavadní bod 47 zní: 

„X. V § 20 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 

která znějí: 

„d) krajské stavební úřady, 

e) Specializovaný a odvolací stavební úřad.“.“. 

21. V části dvacáté osmé čl. L dosavadním bodu 57 se v § 22a písm. a) slovo 

„specializovaný“ nahrazuje slovy „Specializovaný a odvolací“ a v § 22b úvodní části 

ustanovení se za slovo „Specializovaný“ vkládají slova „a odvolací“. 

22. V části dvacáté deváté čl. LII bodu 14 se slova „stanovisku a“ nahrazují slovy 

„stanovisku nebo“. 

23. V části třicáté první čl. LVI se za bod 1 vkládá nový bod, který zní: 
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„X. V § 9 odst. 1 větě poslední se za slovo „vodami“ vkládají slova „nebo závazného 

stanoviska podle § 9 odst. 9“.“. 

Následující body se přečíslují. 

24. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 3 zní: 

„X. V § 9 odstavec 9 zní: 

„(9) Jde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona, který vyžaduje 

povolení k nakládání s vodami nebo jeho změnu, posoudí splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem stavební úřad v rámci řízení o povolení záměru a rozhodne 

o nakládání s vodami. Povolení k nakládání s vodami je součástí výrokové části 

rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Podkladem pro povolení 

k nakládání s vodami je závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu jako 

dotčeného orgánu. K prodloužení nebo změně povolení k nakládání s vodami, které je 

součástí výrokové části rozhodnutí o povolení záměru, není-li o něm rozhodováno 

v souvislosti se změnou stavebního záměru, je příslušný vodoprávní úřad. Pokud 

pozbyde platnosti povolení záměru, pozbyde platnosti i výrok o povolení k nakládání 

s vodami.“.“. 

25. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 4 zní: 

„X. V § 9 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(10) Jde-li o záměr povolovaný podle stavebního zákona, který nelze provést 

bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8, rozhodne o výjimce vodoprávní úřad. Vydání 

rozhodnutí o výjimce je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru podle stavebního 

zákona.“.“. 

26. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 5 se text „15b“ nahrazuje textem „15c“. 

27. V části třicáté první čl. LVI se za dosavadní bod 13 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 38 odst. 8 větě třetí se za slovo „druhé“ vkládají slova „nebo závazné stanovisko 

podle § 9 odst. 9“.“. 

Následující body se přečíslují. 

28. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 14 zní: 

„X. V § 54 odst. 4 větě druhé se za slova „[§ 8 odst. 1 písm. a) až c)]“ vkládají slova 

„nebo závazné stanovisko podle § 9 odst. 9“ a slova „pro vydání stavebního povolení k 

vodním dílům (§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a)“ se nahrazují slovy „pro rozhodnutí 

o žádosti o povolení záměru vodního díla (§ 55a)“.“. 

29. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 16 v § 55a odstavec 8 zní: 
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„(8) Zanikne-li povolení vydané podle § 8 odst. 1 nebo podle předchozích 

předpisů o nakládání s vodami, rozhodne stavební úřad o podmínkách dalšího trvání, 

popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami.“. 

30. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 17 zní: 

„X. Za § 55a se vkládají nové § 55b a 55c, které včetně nadpisu znějí: 

„§ 55b 

Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných 

staveb na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo omezit postupem podle zákona 

o vyvlastnění. 

§ 55c 

Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních 

toků 

(1) Vodní dílo, jímž se upravuje, mění nebo zřizuje koryto drobného vodního 

toku, vybudovaného před rokem 2002, které svou funkci již neplní nebo ji plní jen 

částečně anebo pozbylo svého účelu a které se nachází na pozemku mimo zastavěné 

území nebo zastavitelnou plochu, lze za účelem obnovy přirozeného koryta drobného 

vodního toku, odstranit na základě oznámení jeho vlastníka o odstranění vodního díla 

nebo na základě povolení odstranění stavby  

(2) Odstraněním vodního díla na základě oznámení nesmí dojít k významnému 

zhoršení funkcí drobného vodního toku nebo k významnému dotčení práv a 

oprávněných zájmů vlastníků pozemků tvořících jeho koryto nebo sousedících s ním. 

(3) Oznámení odstranění vodního díla podle odstavce 1 obsahuje: 

a) náležitosti žádosti o povolení odstranění stavby podle stavebního zákona4), 

b) souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku; to neplatí v případě, že je 

správce vodního toku vlastníkem vodního díla, 

c) vyjádření vodoprávního úřadu z hlediska splnění podmínek podle odstavce 2. 

(4) Nemá-li oznámení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve 

stavební úřad vlastníka vodního díla k odstranění nedostatků podání, poskytne mu k 

tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.  

(5) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo je-li nutné 

stanovit podmínky pro odstranění vodního díla, rozhodne usnesením o zahájení řízení o 

povolení odstranění stavby podle stavebního zákona; toto usnesení se oznamuje pouze 

vlastníkovi vodního díla a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno 

řízení o povolení odstranění stavby. Stavební úřad vydá usnesení o zahájení řízení do 

30 dnů ode dne doručení oznámení, jinak platí, že s odstraněním vodního díla souhlasí 

a vodní dílo lze odstranit na základě oznámení o odstranění vodního díla. 
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(6) Jestliže stavební úřad povolil odstranění vodního díla nebo došlo 

k odstranění vodního díla na základě oznámení, považuje se koryto drobného vodního 

toku v jeho místě za přirozené koryto drobného vodního toku.“.“. 

31. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 31 zní: 

„X. V § 107 odstavec 1 zní: 

„(1) Do působnosti krajských úřadů patří  

a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s 

rozšířenou působností,  

b) vydávat závazná stanoviska podle § 9 odst. 9 v případech podle písmene i) až m), 

c) vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem 

ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to 

vyhradí, 

d) rozhodovat ve věcech hraničních vod s výjimkou opatření vydávaných při stavu 

nedostatku vody podle § 87k odst. 1 po projednání s Ministerstvem zemědělství a 

Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo 

vyznačení státní hranice, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem vnitra; týká-li se 

takové rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti 

státních hranic podle zvláštního zákona2), rozhodovat po projednání i s Ministerstvem 

zdravotnictví; za hraniční vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody 

vymezené v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána44),  

e) činit za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření,  

a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  

f) spolupracovat s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů 

dílčích povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na 

plánech dílčích povodí a při provádění kontroly plnění plánů dílčích povodí vyžádat 

spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, 

orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního 

prostředí, rybářství, vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě 

dalších orgánů,  

g) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví ve 

veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,  

h) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 

podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod, 

i) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 

písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí, pokud 

k povolení k nakládání s vodami není příslušný stavební úřad podle § 107a písm. l), 

j) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o 

velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více, pokud k povolení k nakládání 

s vodami není příslušný stavební úřad podle § 107a písm. l), 
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k) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných 

elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných nebo 

nebezpečných závadných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových a vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné 

látky do kanalizace (§ 16) s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou 

účinností podle § 16 odst. 5, pokud k povolení k nakládání s vodami není příslušný 

stavební úřad podle § 107a písm. l), 

l) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění 

a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 

písm. e)], pokud k povolení k nakládání s vodami není příslušný stavební úřad podle § 

107a písm. l), 

m) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem 

nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti, pokud 

k povolení k nakládání s vodami není příslušný stavební úřad podle § 107a písm. l), 

n) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních 

toků a jejich aktivní zóny a ukládat jim zpracování takového návrhu, 

o) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, 

o jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody,  

p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o 

tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1,  

q) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo 

souhlas,  

r) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povolovat nakládání s 

vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud 

vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek, 

s) stanovovat ochranná pásma vodních zdrojů, v případě, že do jeho působnosti patří 

povolovat nakládání s vodami z nich, 

t) schvalovat manipulační řády vodních děl, pro něž povoluje nakládání s vodami, 

včetně mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že 

do jeho působnosti patří povolení k nakládání s vodami alespoň pro jedno  

z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat,  

u) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena 

povinnost zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu, zpracování údajů o 

parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah 

ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům 

krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.“.“. 

32. V části třicáté první čl. LVI se dosavadní body 32 až 35 zrušují. 

Následující body se přečíslují. 
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33. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 36 v § 107a se na konci písmene c) 

doplňují slova „nebo odstranění stavby podle § 55a odst. 8,“. 

34. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 36 v § 107a se za písmeno k) vkládá nové 

písmeno l), které zní: 

„l) rozhodují o povolení k nakládání s vodami podle § 9 odst. 9,“. 

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m). 

35. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 36 se na konci § 107a tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) rozhodují ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a 

Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo 

vyznačení státní hranice, rozhodují po projednání i s Ministerstvem vnitra; za hraniční 

vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody vymezené v mezinárodních 

smlouvách, kterými je Česká republika vázána44).“. 

36. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 40 se za slova „řízení4),“ se zrušují“ 

vkládají slova „ , slova „a vyjádření,“ se nahrazují slovy „ , vyjádření a závazných 

stanovisek““. 

37. V části třicáté první čl. LVI dosavadním bodu 47 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za 

slovo „vyjádření“ se vkládají slova „nebo závazného stanoviska“. 

38. V části třicáté první čl. LVI dosavadní bod 53 zní: 

„X. V § 126 odst. 5 větě první se za text „8 odst. 1“ vkládá text „§ 9 odst. 9“ a text „§ 

17 odst. 1,“ se zrušuje a věta poslední se zrušuje.“. 

39. V části třicáté šesté čl. LXIV bodu 1 se za slovo „Specializovaný“ vkládají slova „a 

odvolací“. 

40. V části třicáté šesté čl. LXIV bodu 7 v § 101d odst. 3 se slovo „vždy“ zrušuje a za slovo 

„zrušením“ se doplňují slova „ ; přitom je povinen šetřit práva osob dotčených tímto 

zrušením a nedopustit, aby újma, která by tímto zrušením vznikla dotčené osobě, která 

jednala v dobré víře v platnost opatření obecné povahy, převýšila újmu jiné osobě nebo 

veřejnému zájmu“. 

41. V části čtyřicáté druhé čl. LXXII bod 1 zní: 

„1. V § 15 odstavec 1 zní: 
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„(1) Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je krajský stavební 

úřad a Specializovaný a odvolací stavební úřad.“.“. 

42. V části čtyřicáté druhé čl. LXXII bod 3 zní: 

„3. § 16 včetně nadpisu zní: 

„§ 16 

Příslušnost 

(1) K vyvlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, který je jako 

stavební úřad příslušný k povolení záměru, pro jehož realizaci je třeba vyvlastnění. 

(2) K vyvlastňovacímu řízení pro záměr, k jehož povolení je příslušný jiný 

stavební úřad, je příslušný krajský stavební úřad, v jehož správním obvodu se nachází 

pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká. 

(3) K vyvlastňovacímu řízení pro záměr, pro jehož realizaci není třeba povolení 

podle stavebního zákona, je příslušný krajský stavební úřad, v jehož správním obvodu 

se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká. 

(4) Nachází-li se pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, ve správním 

obvodu dvou nebo více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší společně nadřízený 

správní orgán usnesením, který z nich vyvlastňovací řízení provede.“.“. 

43. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bod 1 zní: 

„1. V § 1 odst. 1 větě první se slovo „ , umisťování“ zrušuje a slova „umisťování, 

povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových 

správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech“ se nahrazují 

slovy „povolování a následný soudní přezkum“.“. 

44. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bod 4 zní: 

„4. V § 1 odst. 4 se slova „platnou politikou územního rozvoje,“ zrušují.“. 

45. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bod 5 zní: 

„5. V § 1 odst. 5 se slova „komunikační vedení veřejné komunikační sítě“ nahrazují 

slovy „stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické 

infrastruktury elektronických komunikací“.“. 

46. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bod 6 zní: 

„6. V § 2 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o řízení 

podle stavebního zákona“.“. 

47. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bod 7 zní: 
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„7. V § 2 odstavec 3 zní: 

„(3) Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby 

staví.“.“. 

48. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX bodu 8 se číslo 7 nahrazuje číslem 8 a číslo 6 se 

nahrazuje číslem 7. 

49. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX se za bod 8 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 

písm. b) až d)“ nahrazují textem „182 písm. c)“ a slova „ , je-li účastníkem řízení“ se 

zrušují.“. 

Následující body se přečíslují. 

50. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadní bod 10 zní: 

„X. V § 2 se odstavce 6 a 7 zrušují.“. 

51. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX se za dosavadní bod 12 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 2b se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.“. 

Následující body se přečíslují. 

52. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadním bodu 13 se slova „2b až“ nahrazují slovy 

„2c a“. 

53. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadní bod 14 zní: 

„X. V § 2f větě první se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „stavebníkem“, odkaz na 

poznámku pod čarou č. 14 se zrušuje a slova „umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, 

kterým se stavba umisťuje a“ se zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.“. 

54. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX se za dosavadní bod 16 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 2i odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „územní rozhodnutí ani územní 

souhlas“ nahrazují slovem „povolení“, odkaz na poznámku pod čarou č. 21 se zrušuje a 

za slovo „stanovisko“ se vkládají slova „nebo rozhodnutí“. 

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje. 

X. V § 2j odst. 1 větě první se slova „přikládanou k žádosti o vydání společného 

povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury“ nahrazují slovy 
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„záměru, která se přikládá k žádosti o povolení záměru stavby dopravní infrastruktury“ 

a ve větě druhé se slova „průvodní zprávu“ nahrazují slovy „průvodní list“. 

X. V § 3b odst. 3 písm. b) se slova „v územním řízení, v územním řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném 

územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí“ zrušují. 

X. V § 4c odst. 1 se slova „vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se 

umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená“ nahrazují slovy 

„povolení záměru stavby dopravní infrastruktury uvedené“. 

X. V § 4c odst. 3 větě první se slova „žádosti o vydání rozhodnutí podle stavebního 

zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury uvedená“ 

nahrazují slovy „povolení záměru stavby dopravní infrastruktury uvedené“. 

X. V § 4d odst. 1 větě první se slova „o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, 

kterým se umisťuje nebo povoluje stavba energetické infrastruktury uvedená“ nahrazují 

slovy „o povolení záměru stavby energetické infrastruktury uvedené“.“. 

Následující body se přečíslují. 

55. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX se za dosavadní bod 16 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 4d odst. 1 se slova „stavba energetické infrastruktury uvedená v § 1 odst. 4 

písm. a) a b)“ nahrazují slovy „záměr vybrané stavby energetické infrastruktury podle 

§ 1 odst. 4 .“.“ 

Následující body se přečíslují. 

56. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadním bodu 17 v § 5a odst. 2 se za slovo 

„Specializovaný“ vkládají slova „a odvolací“. 

57. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadním bodu 17 v § 5a odst. 2 se slovo „dále“ 

zrušuje. 

58. V části čtyřicáté osmé čl. LXXX dosavadním bodu 21 se slova „za slovo „a““ nahrazují 

slovy „za slova „materiálu a““. 

59. V části padesáté třetí čl. LXXXVII se za slovo „Specializovaný“ vkládají slova „a 

odvolací“. 

60. V části padesáté páté čl. LXXXIX bodu 8 v písmenu g), v bodu 11 a v bodu 12 v § 49 

odst. 2 větě první a § 49 odst. 3 větě první se slovo „specializovaný“ nahrazuje slovy 

„Specializovaný a odvolací“. 
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61. V části padesáté páté čl. LXXXIX bodu 10 se slovo „specializovaný“ nahrazuje slovy 

„Specializovaný a odvolací“. 

62. V části padesáté deváté  čl. XCVI se na konci doplňuje text „ , a s výjimkou ustanovení 

čl. XLII bodu 6 a čl. XLIV bodu 20, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022“. 

II. Z m o c ň u j e  zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním 

odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně 

technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. 

III. Z m o c ň u j e  zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru  

a  doporučuje   jeho další projednání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů. 

IV. P o v ě ř u j e  předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 

 Ondřej POLANSKÝ v. r.  Martin KOLOVRATNÍK v. r.  

 ověřovatel výboru  zpravodaj výboru 

Radim FIALA v. r. 

předseda výboru 


