V.

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§2
V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
3. Český báňský úřad,
4. Úřad průmyslového vlastnictví,
5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
6. Správa státních hmotných rezerv,
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
8. Národní bezpečnostní úřad,
9. Energetický regulační úřad,
10. Úřad vlády České republiky,
11. Český telekomunikační úřad,
12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
15. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
16. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
17. Národní sportovní agentura.,
18. Nejvyšší stavební úřad.
§ 14
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech
regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu
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bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.
(2) Ministerstvo pro místní rozvoj
a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky
státu,
b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování
politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností,
pokud tyto prostředky přímo nespravuje.
(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším
územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.
(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování
územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.
§ 24
Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České
republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří
do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání
zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.
Ministerstva podávají metodický výklad právních předpisů v okruhu své působnosti.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 17
Základní povinnosti fyzických osob
(1) Fyzická osoba je povinna
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a
topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany
za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená
zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností.
(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým
jednáním nezpůsobily požár.
(3) Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
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požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,1l)
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo
jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a
ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle
odstavce 1 písm. a).

§ 24
(1) Ministerstvo na úseku požární ochrany
a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,
b) zpracovává návrh rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací
občanským sdružením,
c) poskytuje účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,
d) zabezpečuje uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na
pořízení a obnovu požární techniky a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním
poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen "vybrané obecní
úřady"), nebo se podílí na úkolech obce, které plní v přenesené působnosti státní správy podle
tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
e) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období stavu
ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,2b)
f) řídí výkon státní správy,
g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární
ochrany,
h) kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům krajů,
i) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární
ochrany,
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j) zabezpečuje výzkum a vývoj,
k) stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjišťování
těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,
l) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární
ochrany a podílí se na jejím zabezpečování,
m) vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,
n) na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc
při posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu,
o) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a
ústřední řízení záchranných prací,
p) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek
požární ochrany,
r) zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,*)
s) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru,*) .*)
t) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení pro
stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury14) z hlediska požární ochrany.
(2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické
podmínky požární ochrany technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u
nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární
ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a
šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a
zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného
zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít
hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým
dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.
§ 31
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním
1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo
zařízení uvedených v bodech 3 až 8,
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2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,
3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5
až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,
4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s
celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,
5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c)
stavebního zákona,
6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými
kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního
zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené
souborně pro více než 50 osob,
8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně
projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v
režimu stavebního povolení,
9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu
výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až
8,
10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k
povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných
úprav,
11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle §
104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.
Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního
předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární
bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je vykonáván státní požární
dozor,
b) posuzováním
1. dokumentace pro povolení záměru, včetně jejích změn,
2. dokumentace pro provádění stavby,
3. dokumentace skutečného provedení stavby, pokud obsahuje změny oproti posouzené
dokumentaci pro provádění stavby,
4. podkladů ke změně účelu užívání,
c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z
posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z
vydaných stanovisek,
d) posuzováním a typovým schvalováním zařízení dálkového přenosu určeného pro účely
Hasičského záchranného sboru České republiky,
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
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g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b)
až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor stanoví kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné
zprávy o odstranění nedostatků uloženém podle odstavce 1 písm. h) orgánu vykonávajícímu
státní požární dozor.
(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených
požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona
vyjádření.
(4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b)
předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení ve
stejné formě jako návrh podle stavebního zákona.
(5) Posuzování podle odstavce 1 písm. b) se provádí v rozsahu požárně
bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13), a to pouze u záměrů, u
kterých je vykonáván státní požární dozor.
(6) Pokud orgán vykonávající státní požární dozor nevydá vyjádření podle
odstavce 3 do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro
posouzení záměru, platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů
chráněných tímto zákonem se záměrem souhlasí.
ODDÍL TŘETÍ
Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti
§ 39
(1) Na základě požárně bezpečnostních kritérií se stavby člení na
a) stavby kategorie 0, nepředstavující z hlediska požární bezpečnosti zvláštní nebezpečí,
b) stavby kategorie I, představující z hlediska požární bezpečnosti mírné nebezpečí,
c) stavby kategorie II, představující z hlediska požární bezpečnosti vyšší nebezpečí,
d) stavby kategorie III, představující z hlediska požární bezpečnosti vysoké nebezpečí.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví bližší vymezení kategorií staveb z hlediska
požární bezpečnosti odstavce 1.
§ 40
(1) Státní požární dozor se v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u
staveb kategorie 0 a I.
(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 písm. b) až d) se zpracovává požárně
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bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu. V požárně bezpečnostním
řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými
podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním
předpisem15).
---------------------15)
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb.
§ 95
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle §
68 odst. 2 a § 73 odst. 3. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro
rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle
správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplatněná
k návrhu regulačního plánu nejsou správním rozhodnutím.
§ 95
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování
podle § 73 odst. 3.
§ 101
Ministerstvo vydá
a) prováděcí právní předpisy k provedení § 6c, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, §
17 odst. 5, § 24 odst. 2, § 31a, § 39 odst. 2, § 44 odst. 3, § 45 odst. 2, § 47 odst. 3, § 65 odst. 8
písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 2 a § 93 odst. 3,
b) po projednání s Ministerstvem zdravotnictví prováděcí právní předpis k provedení §
65 odst. 7 písm. b),
c) po projednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy prováděcí právní předpis k provedení § 25 odst. 3.

8

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 6a
Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón
(1) Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního
plánování stavebním úřadem1) a příslušnou obcí jako dotčenými orgány vydat opatření
obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále
jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové
rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých
nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové
zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných
prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce,
uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.
(2) Plán ochrany lze vydat na dobu nejdéle 10 let. Pokud po vydání plánu ochrany
nabude účinnosti pro památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo jejich část regulační
plán1), pozbývají účinnosti ty podmínky plánu ochrany, které jsou v rozporu s tímto
regulačním plánem.
(3) Plán ochrany lze změnit, pokud se změnily kulturní hodnoty daného území nebo
způsob jejich zabezpečení z hlediska státní památkové péče. Pro vydání změny plánu ochrany
se použije odstavec 1 obdobně.
(4) Odborná organizace státní památkové péče poskytuje krajskému úřadu bezplatně
odborné podklady, údaje a informace, které slouží jako podklad pro vydání plánu ochrany.
(5) Po nabytí účinnosti plánu ochrany krajský úřad bez zbytečného odkladu posoudí,
zda jsou dány důvody pro podání návrhu podle § 17 odst. 5.
(6) Náležitosti a obsah plánu ochrany stanoví ministerstvo kultury prováděcím
právním předpisem.
____________________
1)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
1)
Zákon č. …/2020 Sb., stavební zákon.
§7
Evidence kulturních památek
(1) Kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové
zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny se zapisují do Ústředního seznamu kulturních
památek České republiky(dále jen "ústřední seznam"). Ústřední seznam vede odborná
organizace státní památkové péče.
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(2) Odborná organizace státní památkové péče po zápisu do ústředního seznamu podle
tohoto zákona ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu údaje a popřípadě změny těchto údajů
týkající se ochrany nemovitostí podle tohoto zákona zapisované do katastru nemovitostí podle
katastrálního zákona.
(3) Odborná organizace státní památkové péče vyrozumí o zápisu kulturní památky do
ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku (§ 8),
vlastníka kulturní památky, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jde-li o
nemovitou kulturní památku, vyrozumí kromě toho také krajský stavební úřad.1) U
archeologického nálezu prohlášeného za kulturní památku vyrozumí též Archeologický ústav
Akademie věd České republiky.
(4) Vlastník kulturní památky je povinen oznámit odborné organizaci státní památkové
péče každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění.
Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k
takové změně došlo.
(5) Podrobnosti o evidenci kulturních památek stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 11
Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob
(1) Orgány státní správy příslušné rozhodovat o způsobu využití budov, které jsou
kulturními památkami, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností
nesloužících k bydlení v těchto budovách, vydávají svá rozhodnutí na základě závazného
stanoviska2a) příslušného orgánu státní památkové péče. Při rozhodování o způsobu a
změnách využití kulturních památek jsou povinny zabezpečit jejich vhodné využití
odpovídající jejich hodnotě a technickému stavu.
(2) (1) Jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohli
způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují
zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, určí obecní úřad obce s rozšířenou
působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, podmínky pro další výkon
takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže.
(3) (2) Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo
zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich
vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska2a) nebo vyjádření32) obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného
stanoviska nebo vyjádření krajského úřadu.
_____________
32)
§ 93 odst. 1 zákona č. …/2020 Sb., stavební zákon.
§ 14
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Obnova kulturních památek
(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci,
restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je
povinen si předem vyžádat závazné stanovisko rozhodnutí nebo vyjádření32) obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko
rozhodnutí nebo vyjádření krajského úřadu.
(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§
17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní
výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě
dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona
nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).
(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně záměru podle stavebního zákona si
předem vyžádat rozhodnutí nebo vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto
zákona vyloučena (§ 6a).
(3) V závazném stanovisku rozhodnutí nebo vyjádření podle odstavců 1 a 2 se
vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a
stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní
podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je
nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.
(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb,
změn staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a
udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem
státní památková péče9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě
se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení,
odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje
stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského
úřadu. V souladu se závazným stanoviskem uvedených správních orgánů rozhoduje stavební
úřad také ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona.
(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby
nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může
stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu.
(6) (4) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné
stanovisko rozhodnutí nebo vyjádření po předchozím písemném vyjádření odborné
organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení
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návrh tohoto závazného stanoviska rozhodnutí nebo vyjádření. Písemné vyjádření předloží
odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče
nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán
státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30
25 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové
péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko rozhodnutí nebo vyjádření bez
tohoto vyjádření.
(7) (5) Přípravnou a projektovou dokumentaci Projektovou dokumentaci podle
stavebního zákona ve věci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby,
terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo
udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant
projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska
splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje
odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc.
Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní
památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro
závazné stanovisko krajského úřadu.
(8) (6) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby
na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn
specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou
a výtvarnou strukturu originálu.
(9) (7) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní
památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.
(10) (8) Podrobnosti o podmínkách pro dokumentaci obnovy a pro provádění obnovy
kulturních památek stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 15
Opatření k zajištění péče o kulturní památky
(1) Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření podle § 10
odst. 1, může obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku,
krajský úřad rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou
na náklad jejího vlastníka.
(2) Vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, může krajský úřad z vlastního podnětu
nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva
kultury, jde-li o movitou kulturní památku nebo movitou národní kulturní památku, uložit
jejímu vlastníku povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě mu uložit, aby ji
bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci, kterou zároveň
určí.
(3) Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem,
trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s
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jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může
se ve společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně
kulturní památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím
vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
zahajuje řízení o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu. Jinak platí pro
vyvlastnění obecné předpisy.12)
(4) Je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím
souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná opatření k její ochraně. Jde-li o
nemovitou kulturní památku, která je stavbou, dá obec, podnět stavebnímu úřadu k nařízení
udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích
prací podle zvláštních předpisů opatření k nápravě a vyrozumí o tom obecní úřad obce s
rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, i krajský úřad. Je-li kulturní
památka ve státním vlastnictví, vyrozumí o tom též nadřízený orgán organizace, která kulturní
památku spravuje nebo je jejím vlastníkem.
§ 17
Ochranné pásmo
(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá
obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové
péče územní rozhodnutí opatření obecné povahy o ochranném pásmu1) a určí, u kterých
nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na
nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko
podle § 14 odst. 2 posouzení zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1; tato
povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo
odstranění zařízení, jejichž provedením se záměr podle stavebního zákona, kterým se
nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad obce s
rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo
učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.
(2) Je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby,
popřípadě provést jejich odstranění a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, lze pozemky a stavby
vyvlastnit.12) Lze také nařídit nezbytné úpravy stavby, jiného zařízení nebo pozemku.
(3) Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo
památkové zóny nebo jejich prostředí, vymezí obdobně obecní úřad obce s rozšířenou
působností ochranné pásmo na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní
památkové péče. Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 posouzení
zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu
stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje
žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není
kulturní památkou.
(4) Vznikne-li vlastníku nebo uživateli pozemku, který není ve státním majetku,
majetková újma v důsledku opatření podle odstavců 1, 2 a 3, přísluší mu přiměřená náhrada,
kterou poskytuje obec s rozšířenou působností.
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(5) O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh
krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace
státní památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud
se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl
předmět ochrany.
(7) Podrobnosti o vymezení ochranného pásma stanoví obecně závazný právní
předpis.
§ 17a
Práce v ochranném pásmu
(1) Stavební úřad v řízení o návrhu na povolení záměru týkající se nemovitosti,
která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17),
posoudí dopad těchto úprav na zájmy státní památkové péče, není-li tato povinnost
podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17).
(2) Stavební úřad vydá povolení po předchozím písemném vyjádření odborné
organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením
řízení návrh tohoto povolení. Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní
památkové péče stavebnímu úřadu nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti
o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých
případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 25 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo
v prodloužené lhůtě příslušný stavební úřad písemné vyjádření neobdrží, vydá povolení
bez tohoto vyjádření.
(3) V povolení stavební úřad posoudí, zda práce tam uvedené jsou z hlediska
zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze
tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění
realizace zamýšleného záměru.
§ 25
Organizační uspořádání státní památkové péče
(1) Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou
Ministerstvo kultury, krajské úřady a , obecní úřady obcí s rozšířenou působností a stavební
úřady.
(2) Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče.
(3) Orgány státní památkové péče ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a za
odborné pomoci organizací státní památkové péče, vědeckých, uměleckých a dalších
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odborných odborné organizace a ústavů dbají, aby se státní památková péče zabezpečovala
plánovitě, komplexně a diferencovaně a v souladu s dlouhodobou koncepcí jejího rozvoje.
§ 26
Ministerstvo kultury
(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v
České republice.
(2) Ministerstvo kultury
a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní památkové
péče,
b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro
ni všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů
obnovy kulturních památek,
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace,
nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového
dědictví18b), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného
území,
c)
uplatňuje stanovisko při pořizování a aktualizaci územního rozvojového plánu a
územního plánu kraje, stanovisko při pořizování další územně plánovací dokumentace
pro území, ve kterém se nachází památka s mezinárodním statusem, památková
rezervace a při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace,
d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,
e) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně výchovné
využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní politiky,
f) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče,
g) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči,
h) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při
výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání,
i) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče,
j) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou
organizací s celostátní působností,
k) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.
(3) Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů
společného zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném
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územním a stavebním řízení vyjádření v řízení podle stavebního zákona pro stavby
projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských úřadů a obecních
úřadů v oblasti státní památkové péče.
§ 27a
(1) Celní úřady
a) kontrolují, jak je dodržován předchozí souhlas Ministerstva kultury (§ 20 odst. 1) a zda
kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená do zahraničí byla ze
zahraničí vrácena zpět a v dobrém stavu,
b) kontrolují u věcí, které vykazují znaky kulturní památky podle § 2 odst. 1 a mají být trvale
převezeny ze zahraničí do České republiky, zda se jejich převoz provádí s předchozím
souhlasem příslušného orgánu státu, z něhož mají být dovezeny, je-li zaručena vzájemnost,16)
c) se podílejí na dokumentaci, výzkumech a průzkumech zejména movitých kulturních
památek.
(2) Celní úřady při plnění svých úkolů spolupracují s orgány státní památkové péče,
jimž podle jejich příslušnosti podávají v případě zjištění nedostatků podněty pro přijetí
opatření k nápravě nebo návrhy na zahájení řízení podle § 35 a 39. Dále spolupracují s
odbornou organizací státní památkové péče a památkovou inspekcí.
§ 27b
Kancelář prezidenta republiky
(1) Na území národní kulturní památky Pražský hrad a na území kulturní
památky zámek s kostelem a parkem v obci Lány vykonává na úseku státní památkové
péče působnost krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s
výjimkou působnosti orgánů památkové péče na úseku územního plánování, Kancelář
prezidenta republiky. V případech, kdy tento zákon stanoví krajskému úřadu nebo
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností povinnost vyžádat si vyjádření
památkového ústavu, může si Kancelář prezidenta republiky takovéto vyjádření rovněž
vyžádat.
(2) Nadřízeným orgánem Kanceláře prezidenta republiky na úseku památkové
péče je ministerstvo kultury.
(3) Archeologický výzkum na území uvedeném v odstavci 1 provádí Archeologický
ústav.
§ 28
(1) Krajský úřad metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji.
(2) Krajský úřad
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a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší
Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky,
b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho
provedení,
c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková
zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle
§ 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení
zastavěného území,
d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů,
detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle
zvláštního právního předpisu1), nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy
kulturní památky nebo při přípravě nebo provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj
zájem státní památková péče9),
c)
uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu obce a regulačního plánu
pro území, ve kterém se nachází národní kulturní památka nebo památková zóna, neníli dotčeným orgánem ministerstvo kultury, a při pořizování změny takové územně
plánovací dokumentace,
d)
je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo v průběhu řízení
podle stavebního zákona při přípravě nebo provádění obnovy národní kulturní
památky,
e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) nebo
vyjádření a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány
státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů19), jde-li o zabezpečení péče o
národní kulturní památky,
f) vykonává dozor při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče,
g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.
§ 29
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní
památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní
památkové péče v České republice.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování
střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
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b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, rezervaci nebo v památkové zóně
nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh
nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a), vyjádření a poskytuje další podklady do
řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních
právních předpisů19),
c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá
kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva
kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm.
c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
c)
uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu obce a regulačního plánu
pro území, ve kterém se nachází kulturní památka, není-li dotčeným orgánem
ministerstvo kultury nebo krajský úřad, a při pořizování změny takové územně
plánovací dokumentace,
d)
je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při v průběhu
řízení podle stavebního zákona při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky
nebo při přípravě nebo provádění prací na nemovitosti, která není kulturní památkou,
ale nachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
d) e) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
e) f) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není
příslušný jiný orgán státní památkové péče,
f) g) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou
nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými
mezinárodními smlouvami,
g) h) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních
úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně
nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),
h)
vykonává dozor při obnově kulturních památek a při záměrech podle stavebního
zákona na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci nebo
v památkové zóně z hlediska státní památkové péče1),
h) i) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení,
i) j) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.
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(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností se při plnění svých úkolů opírá o
odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.
(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o
kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury
vyhláškou.
§ 30
Obec
(1) Obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních
památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných
vyjádření odborné organizace státní památkové péče.
(2) Obec může podle místních podmínek po projednání s obecním úřadem obce s
rozšířenou působností zřídit právnickou osobu nebo organizační složku pro obnovu kulturních
památek.
§ 30a
Stavební úřad

a)

b)

c)

d)

e)

(1) Stavební úřad jako orgán státní památkové péče
má postavení dotčeného orgánu v řízeních podle zvláštních právních předpisů 1),
která se dotýkají nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném
pásmu (§ 17),
vykonává dozor v průběhu realizace záměrů podle stavebního zákona na
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu (§ 17)
z hlediska státní památkové péče1),
hájí zájmy státní památkové péče při pořizování územního plánu obce a
regulačního plánu pro území, ve kterém se nachází ochranné pásmo (§ 17), není-li
dotčeným orgánem ministerstvo kultury, krajský úřad nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností, a při pořizování změny takové územně plánovací
dokumentace,
hájí zájmy státní památkové péče při zabezpečení nepředvídaných nálezů
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů, k nimž
došlo v průběhu řízení podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím, není-li
dotčeným orgánem krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.

(2) Stavební úřad se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné
organizace státní památkové péče.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
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§ 35
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do
rozhodnutí ministerstva kultury,
b) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem
neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska rozhodnutí nebo vyjádření
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto
závazném stanovisku rozhodnutí nebo vyjádření,
f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby, která nemá
povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12,
prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a
odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování
podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39
odst. 3,
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny bez závazného stanoviska rozhodnutí nebo vyjádření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto
závazném stanovisku rozhodnutí nebo vyjádření, nejde-li o případ vyloučení povinnosti
tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§ 17) rozhodnutí nebo
vyjádření.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji
způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji
znehodnotí nebo zničí,
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b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska rozhodnutí nebo
vyjádření krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku
rozhodnutí nebo vyjádření,
c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, prostřednictvím fyzické osoby,
která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a
odst. 12, prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §
14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k
restaurování podle § 14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst.
3 nebo § 39 odst. 3,
d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou,
nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa
movitou věc, která je kulturní památkou,
e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez
předchozího souhlasu ministerstva kultury,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4 , § 22 odst. 2 tohoto zákona nebo
§ 23 odst. 2,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v
rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování
dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně
prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění
archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které
archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.
Přestupky fyzických osob
§ 39
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení
vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo
kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu až do
rozhodnutí ministerstva kultury,
b) nesplní oznamovací povinnost, stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
c) nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá
způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo
technickému stavu,
d) poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska rozhodnutí nebo vyjádření
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto
závazném stanovisku rozhodnutí nebo vyjádření,
f) provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní
podmínkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovitě
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové
zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst.
2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ
vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko (§
17),
g)
realizuje záměr podle stavebního zákona týkající se nemovitosti, která není
kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny bez rozhodnutí nebo vyjádření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto
rozhodnutí nebo vyjádření, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka
(správce, uživatele) vyžádat si rozhodnutí nebo vyjádření,
h) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury, nejde-li
o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla restaurátorská
činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou oprávněnou k
restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst.
3,
i) jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu
údajů podle § 14a odst. 9.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
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a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji
před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo národní kulturní
památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu,
památkové hodnotě nebo technickému stavu,
b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska rozhodnutí nebo
vyjádření krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku
rozhodnutí nebo vyjádření,
c) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou,
nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa
movitou věc, která je kulturní památkou,
d) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez
předchozího souhlasu ministerstva kultury,
e) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku, bez povolení ministerstva kultury,
nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle § 14a odst. 12, nebo přestože jí byla
restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11, anebo přestože není osobou
oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2, nebo při zákazu uloženém podle § 35 odst. 3
nebo § 39 odst. 3,
f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 4, § 22 odst. 2 nebo § 23 odst. 2
tohoto zákona,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum, nebo provádí archeologický
výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v
rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že
hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při
restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů
dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy
ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.
§ 43a
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(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, stavební úřad, krajský úřad, celní úřad,
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové
péče využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, stavební úřad, krajský úřad, celní úřad,
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové
péče využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
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k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, stavební úřad, krajský úřad, celní úřad,
Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové
péče využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 44a
(1) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona lze listinu prokazující
vlastnictví věci nahradit čestným prohlášením, nejde-li o věc, která je předmětem evidence v
katastru nemovitostí.
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(2) Ve správních řízeních vedených podle tohoto zákona týkajících se movité kulturní
památky, která je příslušenstvím nemovité kulturní památky, je místní příslušnost orgánu
státní památkové péče určena místem, kde se nachází nemovitá kulturní památka.
(3) Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové
péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního
předpisu1), je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným
dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
(3) Souhlas podle § 18 odst. 1, je-li vydán krajským úřadem ve věci, o které není
příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu1), je
rozhodnutím ve správním řízení, jinak je vyjádřením.
§ 45
(1) Ministerstvo kultury vydá obecně závazné právní předpisy k provedení § 3 odst. 6,
§ 6a odst. 6, § 7 odst. 5, § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 20 odst. 5, § 23b odst. 5, § 29 odst. 4 a §
31 odst. 6.
(2) Ministerstvo kultury vydá obecně závazné právní předpisy
a) v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj k provedení § 6 odst. 2, § 14 odst. 10 8 a § 17
odst. 7.
b) v dohodě s ministerstvem financí České republiky k provedení § 16 odst. 3 a § 23 odst. 4,
c) v dohodě s Ministerstvem financí k provedení § 27 odst. 5.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
§ 15
Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti
(1) K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního
plánování 6) a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací
činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách
poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České republiky; přitom postupují
podle zvláštních předpisů5) a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a
využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský
úřad uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje
územnímu rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje z hlediska ochrany a využití
nerostného bohatství. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a
obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.
§ 18
Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území
(1) V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného
stanoviska8) dotčeného orgánu vyjádření obvodního báňského úřadu podle tohoto zákona.
(2) Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo
zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je
třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit
dobývání výhradních ložisek nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve
zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo
bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství
zásob výhradního ložiska.
(3) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro úložiště
oxidu uhličitého nelze povolit činnosti, které by vedly k narušení těsnosti úložiště oxidu
uhličitého.
(4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést k
narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního
prostředí radioaktivní látkou.
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§ 19
Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území
(1) Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s
dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů10) jen na základě
závazného stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s
obvodním báňským úřadem vyjádření obvodního báňského úřadu, který navrhne podmínky
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.
(2) Žadatel povolení o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území,
které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle odstavce 1.
(3) Ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu
energetické infrastruktury27), které mají být umístěny v chráněném ložiskovém území,
uplatňuje závazné stanovisko z hledisek odstavce 1 Český báňský úřad, který je rovněž
dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické
infrastruktury.
§ 23
Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů
(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci dolů a lomů včetně výsypek,
odvalů a odkališť se vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených
obecnými předpisy zajišťovat
a) hospodárné využívání výhradních ložisek,
b) optimální rozmístění povrchových a podzemních zařízení, staveb a důlních děl a použití
nejvhodnějších dobývacích metod,
c) ukládání a uchovávání vydobytých a dočasně nevyužívaných nerostů a ukládání odpadů
(výsypky, odvaly a odkaliště),
d) ochranu před zničením nebo znehodnocením zásob sousedních výhradních ložisek,
e) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání,
čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům,
jakož i proti průtržím hornin, uhlí a plynů,
f) omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí,
g) komplexní řešení území ovlivněného hornickou činností, zvláště pak řešení vztahů k jiným
národohospodářským odvětvím, vlastníkům nemovitostí a zákonem chráněným obecným
zájmům,5) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční výstavby, nýbrž i z
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hlediska následků spojených s využitím výhradního ložiska, s uvedením objektů a zařízení, za
které bude nutno plánovat náhradu,
h) upřesňování zásob výhradního ložiska potřebným průzkumem.
(3) (2) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báňské správy.
(2) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem, stavby, které mají sloužit otvírce,
přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů
prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, sklady výbušnin a stavby úložných
míst16a) povoluje stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle
stavebního zákona na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.
(4) (3) V dobývacím prostoru obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a
povolení staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i
úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a skladů
výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu26) a
staveb vodních děl. Orgán státní báňské správy povoluje a kolauduje též stavby úložných
míst16a), nejde-li o odkaliště.
(5) (4) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4 povoluje orgán státní báňské
správy republiky zpravidla v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradního
ložiska. 12)
(6) (5) (3) Povolování staveb skladů výbušnin a jejich užívání upravují zvláštní
předpisy. 12)
(7) (6) (4) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4 odstavci 3, jakož i stavby
skladů výbušnin, jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem.
(8) (7) (5) Stavební úřad na návrh organizace stanoví ochranné pásmo zlikvidovaných
hlavních důlních děl ústících na povrch.
§ 28
Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru
(1) Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen "řízení o
stanovení dobývacího prostoru") se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu obvodního
báňského úřadu. Návrh se doloží:
a) rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území,
b) předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaným podle § 24 odst. 2,
c) dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost,
d) doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě
zvláštními předpisy.5) Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další
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nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a
hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu
na právem chráněné obecné zájmy,
e) seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a
jsou navrhovateli známy,
f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud organizace
žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti.
(2) Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel, fyzické a
právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být
rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena a obec, v jejímž územním
obvodu se dobývací prostor nachází.
(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru
dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení nejpozději 7 dní před
ústním jednáním a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Současně
upozorní účastníky, že své připomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání,
jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Orgány, které se k návrhu na stanovení dobývacího
prostoru vyjadřovaly podle zvláštních předpisů, 5) se již k řízení nepřizvou.
(4) Dotčené orgány státní správy oznámí svá stanoviska ve lhůtě, kterou určí obvodní
báňský úřad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Jestliže
některý z orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení návrhu delší čas, obvodní báňský
úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.
(5) Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru, jestliže se týká rozsáhlého území,
oznámí obvodní báňský úřad účastníkům řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před
ústním jednáním. Zahájení řízení oznámí obvodní báňský úřad veřejnou vyhláškou i v
případě, že mu účastníci řízení nejsou známi. Při oznámení zahájení řízení veřejnou
vyhláškou se postupuje obdobně jako při územním řízení podle zvláštních předpisů.14)
v řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.
(6) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru posoudí návrh
především z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho důsledků; přitom posoudí,
zda je návrh v souladu s rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území a zda
vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu dolů nebo lomů a požadavkům,
které stanoví zvláštní předpisy pro ochranu chráněných zájmů. 5)
(7) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru zabezpečí
stanoviska dotčených orgánů státní správy a posoudí připomínky a návrhy účastníků.
(8) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad
dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpečí celospolečenské zájmy v území, a
rozhodne o námitkách účastníků řízení.
(9) Obvodní báňský úřad může zahájit řízení o stanovení dobývacího prostoru i v
případě, že nejsou k dispozici všechny doklady a dokumentace podle odstavce 1 písm. d) a e).
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Současně stanoví organizaci lhůtu pro doplnění návrhu. Jestliže návrh nebyl doplněn ve
stanovené lhůtě, obvodní báňský úřad řízení o stanovení dobývacího prostoru zastaví.
§ 37
Náhrada důlních škod
(1) Na vypořádání důlní škody se vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(2) Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje
nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku
vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím obstaráním, jestliže je
poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody platí
zvláštní předpisy. 20)
(3) Nahrazují se též prokázané náklady účelně vynaložené na preventivně zajišťovací
opatření, která směřují k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících vlivem činností
uvedených v § 36. Za preventivní zajišťovací opatření se nepovažují opatření prováděná na
stavbách a zařízeních podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo zvláštními
předpisy pro nově zřizovanou stavbu nebo zařízení z hlediska možných vlivů činností
uvedených v § 36.
(4) V odůvodněných případech, zejména pokud je třeba v předstihu řešit bezpečnost a
plynulost dopravy, přeložku veřejných dopravních cest, inženýrských sítí, telekomunikačních
vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo účelovou výstavbu, je možno předem
poskytnout plnění až do výše předpokládané škody s tím, že toto plnění se započítává na
náhradu škody. Pokud by skutečná výše škody nedosáhla částky poskytnutého plnění, vzniklý
přeplatek se vrací.
(5) Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého stavu proto, že leží v území
stavební uzávěry, popřípadě na území, kde se budou i nadále dlouhodobě projevovat vlivy
činností uvedených v § 36, je organizace povinna provést prozatímní zajištění objektu;
současně se dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnění provede v penězích nebo
poskytnutím náhradního objektu a o výši odškodnění. Pokud se obě strany nedohodnou na
způsobu odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše
odškodnění nesmí být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1. Do
náhrady škody se zahrne i movitý majetek, který se stává v důsledku poskytnutí náhradního
objektu nepoužitelný.
(6) Účastníci se mohou dohodnout i na jiném způsobu náhrady důlních škod, pokud
taková dohoda nebude odporovat ustanovením tohoto zákona nebo obecným předpisům o
náhradě škody.
(7) Organizace neposkytne náhradu za poškození nebo zničení staveb a zařízení
postavených v chráněném ložiskovém území nebo v dobývacím prostoru bez stavebního
povolení rozhodnutí o povolení záměru, popřípadě bez dodržení podmínek stanovených ve
stavebním v tomto povolení z hlediska ochrany proti možným vlivům činností uvedených v §
36.
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§ 42
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 42a
Pokud obvodní báňský úřad nevydá vyjádření podle § 18 odst. 1, § 19 odst. 1 nebo
§ 23 odst. 3 do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro
posouzení záměru, platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů
chráněných tímto zákonem se záměrem souhlasí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 20
Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
(1) Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) provádějí
organizace podle zvláštních předpisů.4) Obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního
dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) je dotčeným
orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových
řízeních závazná stanoviska vyjádření.
(2) Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných
hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a
geologickou dokumentaci (§ 14); pokud jde o geologickou dokumentaci vydá tento předpis
ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem
životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem.
§ 30
(1) Stavba pro skladování výbušnin (dále jen "sklad výbušnin"), jakož i stavba určená
k výzkumu, vývoji, výrobě, zpracování, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin,
popřípadě plocha určená k těmto účelům, musí být umístěna a provedena tak, aby
neohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při nakládání s
výbušninami a byla zajištěna bezpečnost okolí těchto staveb, a to
a) zajištěním stavby nebo plochy proti odcizení nebo zneužití výbušnin,
b) použitím vhodného konstrukčního řešení stavby nebo plochy,
c) použitím konstrukčních a stavebních materiálů s povrchovou úpravou splňující technické
požadavky podle charakteru stavby,
d) zajištěním bezpečných únikových cest,
e) zajištěním bezpečného vytápění, větrání a zásobování technologickými surovinami,
f) zajištěním ochrany před nebezpečnými účinky vnějších vlivů a
g) ochranou okolí ochrannými valy nebo jinou rovnocennou ochranou, je-li to nezbytné, a
dodržením bezpečnostních vzdáleností mezi jednotlivými stavbami nebo plochami, které jsou
určeny k nakládání s výbušninami podle tohoto odstavce, a dodržením bezpečnostních
vzdáleností těchto staveb nebo ploch od jiných staveb.
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(2) Technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch podle odstavce 1
stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
(3) Organizace je povinna poskytovat orgánu územního plánování údaje o ochraně
okolí podle odstavce 1 písm. f), pokud jde o bezpečnostní vzdálenosti.
§ 31
(1) Sklad výbušnin umisťuje
a) v dobývacím prostoru obvodní báňský úřad,
b) v ostatních případech orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným
stanoviskem obvodního báňského úřadu.
(2) K dokumentaci18) skladu výbušnin při hornické činnosti v dobývacím prostoru pod
povrchem se přikládá i situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních
podzemních a povrchových objektů, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a
projevy horských tlaků.
(3) Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení nebo
zneškodňování výbušnin umisťuje příslušný stavební úřad v souladu se závazným
stanoviskem obvodního báňského úřadu.
§ 32
(1) Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. a), jakož i jeho změnu, užívání, změnu
užívání nebo odstranění povoluje na žádost obvodní báňský úřad; obvodní báňský úřad může
též v případech stanovených stavebním zákonem17) nařídit z moci úřední nutné zabezpečovací
práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění skladu
výbušnin.
(2) Sklad výbušnin podle § 31 odst. 1 písm. b), jeho změnu, užívání, změnu užívání
povoluje na žádost nebo v případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední
orgán příslušný podle stavebního zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního
báňského úřadu. Závazné stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje v případě
nařízení odstranění stavby skladu výbušnin.
(3) K žádosti o povolení skladu výbušnin uvedeného v odstavci 1 se přikládá
a) projektová dokumentace podle právních předpisů o dokumentaci staveb,
b) situační náčrt umístění skladu výbušnin na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních
objektů, v podzemí od sousedních důlních děl.
(4) Stavby pro výrobu, zpracování, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení a zneškodňování
výbušnin, jejich změny, užívání nebo změnu užívání povoluje na žádost nebo v případech
stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední orgán příslušný podle stavebního
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zákona17) v souladu se závazným stanoviskem obvodního báňského úřadu. Závazné
stanovisko obvodního báňského úřadu se nevyžaduje v případě nařízení odstranění uvedených
staveb.
§ 32
(1) Stavba pro skladování výbušnin (dále jen "sklad výbušnin"), stavby pro
výrobu, zpracování, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin, jakož i
jejich změnu, užívání, změnu užívání nebo odstranění povoluje na žádost nebo v
případech stanovených stavebním zákonem nařizuje z moci úřední stavební úřad
po vyjádření obvodního báňského úřadu; stavební úřad může též v případech
stanovených stavebním zákonem17) nařídit z moci úřední nutné zabezpečovací práce,
nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení nebo odstranění uvedených
staveb. Vyjádření obvodního báňského úřadu se nevyžaduje v případě nařízení
odstranění stavby uvedených staveb.
(2) K žádosti o povolení skladu výbušnin uvedeného v odstavci 1 se přikládá
situační náčrt umístění skladu výbušnin s vyznačením sousedních podzemních a
povrchových objektů, systému větrání a ochrany před požárem, výbuchem a projevy
horských tlaků, na povrchu s uvedením vzdálenosti od sousedních objektů, v podzemí od
sousedních důlních děl.
§ 40
Český báňský úřad
(1) Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy.
(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských
úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání,
vývoz, dovoz a tranzit výbušnin.
(3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad
a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní
prověrky,
b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní
báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a předpisů
vydaných na jejich základě,
c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic,
stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje
podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích
pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských
záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k
místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem
zajistila báňskou záchrannou službu,

36

d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.
(4) Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti
uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).
(5) Český báňský úřad
a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních
důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci
podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale,
b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je
financován ze státních prostředků,
c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,
d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v
rizikovém prostředí (§ 28a),
e) je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených
výrobků a technické požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), jedná-li se o výbušniny a pomůcky,
f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při
nakládání s výbušninami,
g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci
výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu,
h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání
k úhradám placeným podle horního zákona.
(6) Český báňský úřad dále
a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18g) koncepci bezpečnosti a ochrany
zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími
dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto
koncepci podle potřeby aktualizuje,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní
spolupráce v oblasti své působnosti,
c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke
kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání
s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,
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d) vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti,
e) vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí České
republiky,
f) poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek ropy
a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských společenství,18h)
g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při
výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami a
kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu výbušnin,
h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23),
i) vydává stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje územnímu
rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje.
§ 41
Obvodní báňské úřady
(1) Při výkonu vrchního dozoru obvodní báňské úřady
a) provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a při tom kontrolují, jak jsou plněny
povinnosti vyplývající z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich
základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické
činnosti, nakládání s výbušninami, jakož i z jiných obecně závazných právních předpisů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a
pracovních podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí,
b) zjišťují na místě stav, příčiny a následky závažných provozních nehod (havárií) a
závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu
organizace nebo zákonem chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci,
c) nařizují odstranit zjištěné závady a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu jsou též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí
závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě
majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu
organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, až do odstranění závad,
d) dozírají na stav, vybavení a činnost báňské záchranné služby a prověřují odbornou
způsobilost jejích vedoucích pracovníků s výjimkou pracovníků revírních báňských
záchranných stanic,
e) dozírají, zda organizace řádně vedou evidenci a registraci pracovních úrazů a vyhodnocují
zdroje a příčiny úrazovosti,
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f) prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem je způsobilá projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící
k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vydávají jí
příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají,
g) kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení,
h) prověřují zkouškami znalost předpisů uvedených v písmenu a) u pracovníků, kterou tito
pracovníci potřebují k výkonu řídících a kontrolních funkcí. Posuzují odbornou způsobilost
pracovníků k výkonu vybraných funkcí a vydávají jim osvědčení nebo oprávnění k výkonu
funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají,
i) poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům o
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
j) vykonávají správu úhrad18i) z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních
ložisek,18j) včetně úroku z prodlení,
k) vedou evidenci o osobách, kterým vydaly osvědčení nebo průkaz odborné způsobilosti
podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě, a o vydání těchto dokladů
informují Český báňský úřad,
l) vedou evidenci podzemních objektů.
(2) Obvodní báňské úřady dále
a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,
b) povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech
vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a
lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů,
c) schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na
vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků
dotčených vlivem dobývání 8a) a rozhodují o jejich čerpání,
d) mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické dokumentace, pokud
chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady,
e) povolují zvláštní zásady do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl,
f) nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná
organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace,
jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně
postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení,
g) stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže
by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v
dobývacím prostoru jiné organizace,
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h) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
i) povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a
trhací práce při ostatních činnostech,
j) vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají
závazná stanoviska podle tohoto zákona a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním
plánům,
j) vydávají vyjádření podle tohoto zákona a stanoviska k územním plánům obcí a
regulačním plánům,
k) schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic,
l) kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních pro vypořádání rezerv pro
vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání
výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci,
m) plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně
závazných právních předpisů,
n) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23).
(3) Při vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí postupují obvodní báňské úřady
podle zvláštního právního předpisu.18l) V řízení před soudy vystupují obvodní báňské úřady
jako organizační složky státu18m) samostatně jménem České republiky.
(4) Pokud obvodní báňský úřad nevydá vyjádření podle tohoto zákona do 30 dnů
od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru, platí,
že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem
se záměrem souhlasí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 13
Využití výsledků geologických prací při územním plánování
(1) Orgány územního plánování a stavební úřady Stavební úřady vycházejí při své
činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu
zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky
pro jejich hospodárné využití.
(2) Ministerstvo poskytuje orgánům územního plánování stavebním úřadům
informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování územně
plánovací dokumentace a na životní prostředí. Ministerstvo uplatňuje stanovisko k politice
územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko5c) při územním řízení
vyjádření v řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona z hlediska
zvláštních podmínek geologické stavby území. Pokud ministerstvo nevydá vyjádření do 30
dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru,
platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto
zákonem se záměrem souhlasí.
(3) Ministerstvo může v zájmu racionálního postupu při územním plánování vymezit
území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky
nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry, kde mohou stavební
úřady vydat územní rozhodnutí jen na základě jeho závazného stanoviska5c). V území
vojenských újezdů6) a v zájmových územích vojenské správy postupuje ministerstvo v dohodě
s Ministerstvem obrany.
(4) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury23).
_________________
23)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým
se stanoví hlavní směry 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.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
Základní povinnosti při obecné ochraně přírody
(1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému
ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ;
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů
a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky
(dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně závazným právním předpisem.
(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové
zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany
významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným
právním předpisem.
(3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také
nezbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních
hospodářských osnov2), k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních
cest a lesních melioračních systémů. K pěstebním a těžebním zásahům v lesích prováděným v
souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně převzatou lesní hospodářskou
osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje.
Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání
lesních hospodářských osnov se vydává na žádost příslušného orgánu státní správy lesů. K
závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení žádosti příslušnému orgánu
ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li vlastník3a) o předběžnou informaci podle § 90 odst.
17 o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení lesního
hospodářského plánu, příslušný orgán tuto informaci poskytne zpravidla ke dni konání
základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.
(4) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 3 orgán ochrany
přírody provede také hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních
hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany
přírody nevydá souhlasné závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a
protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, pokud by měly významný negativní
vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V
ostatních případech orgán ochrany přírody vydá souhlasné závazné stanovisko. Závazné
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stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních
hospodářských osnov nahrazuje odůvodněné stanovisko podle § 45i odst. 1. Na postup
hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov se nepoužijí
ustanovení zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí3b).
(5) Pokud může dojít k zásahu do významného krajinného prvku záměrem
povolovaným podle stavebního zákona, nebo je k realizaci tohoto záměru zapotřebí
odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a výstavba lesních cest a lesních
melioračních systémů, závazné stanovisko podle odstavců 2 a 3 se nevydává; splnění
podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o návrhu na povolení
záměru podle stavebního zákona.

§8
Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále
stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán
ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem6).
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů
prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k
odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při
provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti
železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze6b) a z důvodů
zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit,
omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování
dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a
bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska
drážního správního úřadu.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou
charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního
prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem
nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti
žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a
období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.
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(6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v
územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním
řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je
nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán
ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena,
vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení
nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného
v řízeních podle věty první obdobně.
(6) Pokud je kácení dřevin nezbytné pro realizaci záměru povolovaného podle
stavebního zákona, povolí kácení při splnění podmínek stanovených v odstavci 1
stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
§ 12
Ochrana krajinného rázu a přírodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud může dojít ke
snížení nebo změně krajinného rázu záměrem povolovaným podle stavebního zákona,
souhlas se nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání posoudí stavební úřad v
rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu může stanovit Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany
přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro
které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání
a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a).

§ 16
Základní ochranné podmínky národních parků
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(1) Na celém území národních parků je zakázáno
a) umisťovat nebo povolovat důlní díla, včetně souvisejících důlních staveb nebo zařízení,
kromě zajištění a likvidace stávajících důlních děl,
b) vymezovat nové průmyslové zóny,
c) stanovovat průzkumná území,
d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro stavby na
území národního parku,
e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku,
f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin,
g) zavádět intenzivní chovy zvěře, jako jsou obory, farmové chovy nebo bažantnice,
h) měnit stávající vodní režim pozemků,
i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě schválených záchranných
programů nebo živočichů vyléčených záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu,
j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad
vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje,
k) provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo
l) létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného
právního předpisu49), kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo
veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.
(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí
je zakázáno
a) používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v
biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního
parku nebo s režimem zón národního parku,
b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní
rozhodnutí nebo územní souhlas a záměry mimo záměrů nevyžadujících povolení podle
stavebního zákona a záměrů určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské
pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany
státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany,
c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb
nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených záměry nevyžadující
povolení podle stavebního zákona a záměry určené pro účely ochrany přírody, péče o
zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných
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prací, obrany státu a ochrany státních hranic, nebo mimo provádění údržby kulturních
památek,
d) povolovat nebo provádět geologické práce,
e) sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy, s výjimkou běžného obhospodařování
pozemků, výzkumu povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany přírody, výkonu
práva myslivosti, práva rybářství nebo práva obecného užívání lesů podle jiného právního
předpisu,
f) používat na pozemcích mimo zahrady umělá hnojiva, kejdu, silážní šťávy nebo pozemky
vápnit,
g) vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady; to neplatí pro vysazování nebo vysévání
stanovištně původních dřevin nebo místních odrůd ovocných dřevin,
h) používat biocidy mimo budovy,
i) skladovat pohonné hmoty nebo chemické přípravky mimo místa vyhrazená orgánem
ochrany přírody na časově omezené období,
j) odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody,
k) upravovat přirozená koryta vodních toků nebo odstraňovat z přirozených koryt vodních
toků splaveniny nebo jiné přirozeně vzniklé překážky, s výjimkou případů bezprostředního
ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby vzniku značných škod na majetku,
l) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní
komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání
vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených
sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších
orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů
vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných
komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s
jejich užíváním,
m) jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem
ochrany přírody, s výjimkou jízdy prováděné členy základních složek integrovaného
záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České
republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníky dalších orgánů veřejné moci,
pracovníky veterinární služby a pracovníky správce vodního toku při plnění jejich úkolů nebo
vlastníky a nájemci nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,
n) provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa
vyhrazená orgánem ochrany přírody,
o) tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
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p) rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
q) pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa
vyhrazená orgánem ochrany přírody,
r) provozovat volný nebo stánkový prodej mimo budovy,
s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota50) nebo modely letadel, nebo
t) provádět chemický posyp cest, s výjimkou údržby silnic I. třídy.
§ 37
Ochranná pásma zvláště chráněných území
(1) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné
oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém
lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným
způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od
hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody může při vyhlášení zvláště
chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území vyhlašuje bez ochranného pásma.
(2) K umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití
pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k
použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště
chráněného území je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
(3) Pro záměry povolované podle stavebního zákona v zastavěném nebo
zastavitelném území se souhlas podle odstavce 2 nevydává; splnění podmínek pro jeho
vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle
stavebního zákona.
(3) (4)V ochranném pásmu národního parku se souhlas orgánu ochrany přírody dále
vyžaduje k
a) táboření mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy a
mimo zastavěná území obcí,
b) zemědělskému hospodaření, pokud by tím docházelo k překročení ekologicky únosného
režimu přísunu živin do půdy, zejména draslíku, dusíku a fosforu,
c) odstraňování odpadů, nebo
d) pořádání hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí mimo místa
vyhrazená orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy a mimo zastavěná území obcí.
(4) (5) Souhlas k činnostem podle odstavců 2 a 3 až 4, k nimž není třeba povolení
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správního orgánu podle jiného právního předpisu, vydává orgán ochrany přírody
rozhodnutím, nebo, je-li okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy.
§ 43
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
(1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, § 16a odst. 1, § 16a
odst. 2, § 17 odst. 2, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 může orgán ochrany přírody
povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v
zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.
(2) Orgán ochrany přírody může výjimku podle odstavce 1, která se týká blíže
neurčeného okruhu osob, povolit též opatřením obecné povahy.
(3) Pokud je výjimka podle odstavce 1 nezbytná pro realizaci záměru
povolovaného podle stavebního zákona, rozhodne o jejím povolení při splnění podmínek
stanovených v odstavci 1 stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
Mimo zastavěné a zastavitelné území vydává k rozhodnutí stavebního úřadu Agentura
nebo správa národního parku závazné stanovisko.
(3) (4)Vyhrazení míst a tras podle § 16a odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2, § 17 odst. 2, §
29 a § 37 odst. 3 písm. a) a d) stanoví orgán ochrany přírody opatřením obecné povahy.
§ 44
Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích
(1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit ohlášení stavby,
vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání
stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k
provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k
vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na
území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.
(3) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti
a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
§ 44
Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích
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(1) Bez závazného stanoviska Agentury nebo správy národního parku nelze na
území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti rozhodnout o povolení záměru
nebo odstranění stavby podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k
vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona. V
bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti a
zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o záměry
v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.
(3) Souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách, k nimž
není třeba povolení správního orgánu podle jiného právního předpisu, vydává orgán
ochrany přírody rozhodnutím, nebo, pokud je okruh adresátů neurčitý, opatřením
obecné povahy.
§ 44a
Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných
pásmech
Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby byly
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich
ochranných pásem, prostupnost krajiny a aby byla zachována a podporována biologická
rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení musí respektovat měřítko, charakter a
strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.
§ 44b
Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách
Souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách, k nimž není
třeba povolení správního orgánu podle jiného právního předpisu, vydává orgán ochrany
přírody rozhodnutím nebo, pokud je okruh adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy.
§ 45b
Předběžná ochrana evropsky významných lokalit
(1) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné
lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s
platnými právními předpisy19a) a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku z
tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i a ochranné podmínky zvláště chráněných
území. Orgán ochrany přírody, který výjimku udělil, o tom neprodleně informuje Ministerstvo
životního prostředí.
(2) Pokud je výjimka podle odstavce 1 nezbytná pro realizaci záměru
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povolovaného podle stavebního zákona, rozhodne o jejím povolení při splnění podmínek
stanovených v odstavci 1 stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
K povolení této výjimky mimo zastavěné území a zastavitelné plochy vydává Agentura
závazné stanovisko.
(2) (3) Předběžná ochrana lokalit podle odstavce 1 přestává platit dnem následujícím
po dni jejich vyhlášení podle § 45c odst. 1 za evropsky významnou lokalitu zařazenou do
evropského seznamu, nebo po zveřejnění v přehledu evropsky významných lokalit, které
nebyly zařazeny do evropského seznamu, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí
formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
§ 45c
Ochrana evropsky významných lokalit
(1) Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí ve lhůtě 90
dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda nařízením, ve kterém u každé
evropsky významné lokality uvede její název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení
vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech stanoví
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému
poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných
druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena
jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí
ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Tento odstavec
se na území evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy,
neplatí- li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle částí druhé a páté
tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou dotčeny.
(3) Pokud je souhlas podle odstavce 2 nezbytný pro realizaci záměru
povolovaného podle stavebního zákona, rozhodne o jeho vydání stavební úřad
rozhodnutím o návrhu na povolení záměru. K povolení souhlasu mimo zastavěné území
a zastavitelné plochy vydává Agentura závazné stanovisko.
(3) (4) Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky
významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů
doporučených opatření pro evropsky významné lokality. Souhrny doporučených opatření pro
evropsky významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního prostředí do
Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné správy.
(4) (5) K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť
evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit,
lze území evropsky významných lokalit nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území
nebo zde zřídit smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého stavu
předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu než podle odstavce 2,
stanoví vláda nařízením u této evropsky významné lokality nebo její části kategorie zvláště
chráněných území, ve kterých je příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato
ochrana zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky významná
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lokalita není dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její ochrana není zajištěna ani
smluvně podle § 39.
(5) (6) Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády podle
odstavce 1 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv upozorní formou veřejné vyhlášky podle
§ 25 správního řádu vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách nebo jejich
částech, jejichž ochranu je podle nařízení vlády podle § 45a odst. 2 třeba zajistit vyhlášením
zvláště chráněného území, že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to § 39
připouští, může být zajištěna smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne
doručení upozornění neučiní žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na
základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39, bude
evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany
stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení
zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle
odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality
do evropského seznamu.
§ 45e
Ptačí oblasti
(1) Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu,
stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a
stanovených právními předpisy Evropských společenství,4c) které stanoví vláda nařízením.
(2) Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů ptáků uvedených
v odstavci 1 a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky
těchto druhů na ochranu; přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu
ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a
rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace; na území
vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění obrany státu.
(3) Pokud je souhlas podle odstavce 2 nezbytný pro realizaci záměru
povolovaného podle stavebního zákona, rozhodne o jeho vydání stavební úřad
rozhodnutím o návrhu na povolení záměru. K povolení souhlasu mimo zastavěné území
a zastavitelné plochy vydává Agentura závazné stanovisko.
(3) (4)Vymezení ptačích oblastí podle odstavce 2 na území, které není dosud zvláštně
chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a
obcemi. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu vypořádání všech připomínek.
Vypořádání bude respektovat požadavky právních předpisů Evropských společenství.
(4) (5) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo
nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemků projeví písemně
o uzavření takové smlouvy zájem, orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů
zahájit o této smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva
nebude v rozporu s právními předpisy Evropských společenství a tímto zákonem. Pokud
smlouva na základě požadavků vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje ustanovení o
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provádění činností podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody podle odstavce 2, tento
souhlas se pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.
(5) (6) O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na straně jedné a
ostatními subjekty uvedenými v odstavcích 3 a 4 na straně druhé, zejména z hlediska ochrany
jejich práv ve vztahu k požadavkům právních předpisů Evropských společenství a ustanovení
odstavců 3 a 4, rozhodne soud.
(6) (7) Ministerstvo životního prostředí v případě potřeby zajistí zpracování souhrnu
doporučených opatření k zachování příznivého stavu populací těchto druhů z hlediska
ochrany.
(7) (8) Způsob označení ptačích oblastí v terénu stanoví Ministerstvo životního
prostředí prováděcím právním předpisem.
§ 45i
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1
(dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany
přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení
žádosti. V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá
zpráva o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh obsahu aktualizace či změny
územně plánovací dokumentace.
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv
podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení
podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b).
Nevyloučí-li výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv koncepce
nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv
vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí být
také předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují
Územně plánovací dokumentace se posuzuje podle zvláštního právního předpisu17).
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze
fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). Podmínkou pro
udělení autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a
vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního
prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za
podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání,
obsah zkoušky a důvody pro odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí
prováděcím právním předpisem. Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisů.19e) Autorizace
k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až
30 zákona o volném pohybu služeb.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
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odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s
autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle
zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl
odsouzen. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního
předpisu19h) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku
trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti státních příslušníků členských
států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu.19f)
(5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 3
nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České
republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3, pokud
prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie.
(6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního
prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle
odstavce 5 písm. a) a b).
(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce 3
mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy
uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(8) (3) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v §
45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska, případně závěru zjišťovacího řízení,
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b) taková koncepce nebo záměr nebude
mít významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9 4, popřípadě v odstavci 10 5.
Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona tím není dotčena.
(9) (4) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný negativní vliv na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje
variantní řešení bez významného negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším
možným významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11 6.
Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu
dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a
konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními
opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení
záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou
lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě a jejich součástí mohou být opatření směřující k
nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu ochrany.
(10) (5) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo
prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného
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zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní
prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke
schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom
případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode dne
odeslání podnětu do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se
postupuje podle odstavce 9 4 obdobně.
(11) (6) Kompenzační opatření podle odstavce 9 4 pro účely koncepce, včetně návrhu
opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí
být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. Kompenzační opatření podle odstavce 9 4
pro účely záměru, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich
účinnosti, stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu příslušného
ke schválení záměru. Kompenzační opatření může v případě negativního ovlivnění prioritních
typů přírodních stanovišť anebo prioritních druhů jen z důvodů souvisejících s ochranou
lidského zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu
pro životní prostředí nebo jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu na
základě stanoviska Komise orgán ochrany přírody stanovit pouze v případě, že shledá
naplnění naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle odstavce 9 4 nebo důvodů
týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného
významu pro životní prostředí podle odstavce 10 5. Ode dne odeslání podnětu do doby
uložení kompenzačních opatření orgánem ochrany přírody lhůty v příslušných řízeních
neběží. Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před realizací záměru.
Kompenzační opatření jsou zajištěna, pokud jsou funkční. Nelze-li očekávat, že plnohodnotné
funkčnosti kompenzačních opatření bude dosaženo v přiměřené době, považují se
kompenzační opatření za zajištěná, pokud existuje odůvodněná záruka, že tato opatření budou
plnohodnotně funkční a celková soudržnost soustavy ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit bude zajištěna. Zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany
přírody, který je stanovil. Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení odkladu
vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a to ke dni vydání vyjádření orgánu
ochrany přírody, kterým bude zajištění kompenzačních opatření potvrzeno.
(12) (7) O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje
příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které informuje
Komisi.
(13) (8) Náležitosti posouzení podle odstavce 2 stanoví Ministerstvo životního
prostředí vyhláškou.
§ 45j
(1) Posouzení podle § 45i odst. 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět
pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace").
Podmínkou pro udělení autorizace je písemná žádost, bezúhonnost, vysokoškolské
vzdělání odpovídajícího zaměření a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
Autorizaci uděluje, prodlužuje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace se
uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek
stanovených v odstavci 3. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a obsah
přezkoušení podle odstavce 3 stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Autorizace k činnostem podle § 45i odst. 2 a § 67 vzniká též marným uplynutím lhůty a
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způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat posouzení podle § 45i odst. 2 nebo
hodnocení podle § 67 odborně, objektivně, v plném rozsahu a při dodržení právních
předpisů souvisejících s výkonem jeho činnosti.
(3) Autorizaci lze prodloužit na základě písemné žádosti. Podmínkou pro
prodloužení autorizace je splnění podmínek pro udělení autorizace stanovených v
odstavci 1, zpracovávání dosavadních hodnocení v souladu s odstavcem 2 a úspěšné
vykonání přezkoušení odborné způsobilosti. Pokud žadatel některou z podmínek
stanovených pro prodloužení autorizace nesplňuje, nevyhověl přezkoušení nebo je
naplněna některá z podmínek pro odnětí autorizace, Ministerstvo životního prostředí
žádost o prodloužení autorizace zamítne.
(4) Důvody pro odnětí autorizace jsou:
a) autorizace byla vydána na podkladě nesprávných údajů,
b) autorizovaná osoba přestane splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení
autorizace v odstavci 1,
c) autorizovaná osoba nezpracovává posouzení v souladu s odstavcem 2,
d) autorizovaná osoba zkreslí výsledky a závěry hodnocení uvedením nepravdivých
skutečností, nebo neuvede nebo nezohlední skutečnosti rozhodné pro výsledky nebo
závěry hodnocení, které v době zpracování posouzení nebo hodnocení prokazatelně
nastaly nebo byly známy, nebo
f) autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádá.
(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata
souvisí s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj
podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by
nebyl odsouzen. Ministerstvo životního prostředí si za účelem doložení bezúhonnosti
vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při
posuzování bezúhonnosti státních příslušníků členských států Evropské unie se
postupuje podle zvláštního právního předpisu.
(6) Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států
Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu. V souladu se zvláštním
právním předpisem se autorizace podle odstavce 1 nevyžaduje u osoby, která je usazena
v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo
ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud písemně prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 1 podle právních předpisů
jiného členského státu Evropské unie.
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(7) O nesplnění požadavků podle odstavce 6 písm. a) a b) vydá Ministerstvo
životního prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné
doklady podle odstavce 6 písm. a) a b).
(8) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 7, činnosti podle odstavce 1
mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy
uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(9) Při zpracovávání hodnocení je osoba podle odstavce 6 povinna postupovat v
souladu s odstavcem 2. O nesplnění požadavku podle tohoto odstavce vydá Ministerstvo
životního prostředí rozhodnutí.
(10) V případě, že osoba podle odstavce 6 naplňuje některou ze skutečností
uvedených v odstavci 4, její oprávnění ke zpracování posouzení podle §45i odst. 2 na
území České republiky zaniká. O zániku oprávnění vydá Ministerstvo životního
prostředí rozhodnutí.

§ 56
Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí
uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství10), lze
výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v
odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či
udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. V pochybnostech o škodlivosti
zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu47c).
(2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze povolit
a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních
stanovišť,
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a
ostatních typech majetku,
c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů
převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a
důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,
d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo
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opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto
účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,
e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v
malém množství.
(3) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce může stanovit povinnost označení
živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a trvalou značkou a rovněž podmínky pro
výkon povolované činnosti.
(4) Orgán ochrany přírody může výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob,
při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 povolit též opatřením obecné povahy.
(5) K zajišťování činností podle odstavce 2 písm. a) a d) mohou orgány ochrany
přírody v zájmu ochrany přírody uzavírat dohody s fyzickými nebo právnickými osobami.
Dohodu lze uzavřít jen, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, navrhovaná činnost neovlivní
dosažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné
skutečnosti jsou v dohodě výslovně uvedeny. Tato dohoda nahrazuje výjimku podle odstavce
1.
(6) Zjistí-li se až po zahájení územního řízení, územního řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí, společného územního a stavebního řízení, společného územního a
stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo stavebního řízení, že
stavebním záměrem povolovaným v tomto řízení budou dotčeny ochranné podmínky zvláště
chráněného druhu rostliny nebo živočicha stanovené v § 49 nebo 50, a tato skutečnost nebyla
před zahájením tohoto řízení známa, lze rozhodnutí v tomto řízení vydat pouze na základě
závazného stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného k povolení výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v němž orgán ochrany přírody posoudí splnění
podmínek pro povolení výjimky uvedených v odstavcích 1 a 2 a může stanovit případné další
podmínky povolení výjimky podle odstavce 3. Povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů včetně stanovení dalších podmínek podle odstavce 3 je
součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v územním řízení, v územním řízení s
posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení, ve
společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve
stavebním řízení.
(6) Pokud je výjimka ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů nezbytná pro realizaci záměru povolovaného podle stavebního
zákona, rozhodne o jejím vydání při splnění podmínek podle tohoto zákona stavební
úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
(7) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 6, obsah opatření obecné povahy
podle odstavce 4 a pro obsah dohody podle odstavce 5 obdobně § 5b odst. 3. Povinnosti
uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany přírody při povolování výjimky ze
zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a pro osobu, které byla povolena
výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle odstavce 1 nebo 6,
která postupuje podle výjimky povolené opatřením obecné povahy podle odstavce 4 nebo se
kterou byla uzavřena dohoda podle odstavce 5 nebo podle § 49 odst. 4. V případě výjimky
povolené podle odstavce 6 informuje orgán ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí
57

o povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného
vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení výjimky součástí, s vyznačením právní moci.

§ 65
Dotčení zájmů ochrany přírody
Orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů,32) jimiž mohou
být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, tak činí jen po dohodě s orgánem ochrany
přírody, není-li v zákoně předepsán jiný postup.

§ 70
Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů,
prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů.
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má
právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem
informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s
výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího
podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.
(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2
účastnit se řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode
dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě
má postavení účastníka řízení. 35) Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 70
Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů
a prostřednictvím jejich spolků.
(2) Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a
jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, může požádat orgán
ochrany přírody, aby ji informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou
být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Žádost musí být co do předmětu a místa
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řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok od jejího podání.
(3) Právnická osoba podle odstavce 2 je účastníkem řízení, pokud do 8 dnů ode
dne sdělení informace podle odstavce 2 písemně oznámí svou účast v řízení orgánu
ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení
jejího písemného vyhotovení právnické osobě nebo první den jejího zveřejnění na
úřední desce správního orgánu.
(4) Pokud je řízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem,
vedeno podle jiného právního předpisu, je podmínkou účastenství právnické osoby
podle odstavce 2 v tomto řízení také splnění podmínek pro dotčenou veřejnost podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 75
Orgány ochrany přírody
(1) Orgány ochrany přírody jsou
a) obecní úřady,
b) pověřené obecní úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) Agentura,
f) správy národních parků,
g) Česká inspekce životního prostředí,37)
h) Ministerstvo životního prostředí,
i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany.,
j) stavební úřady.
(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního
prostředí. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní
službě. Sídlem Agentury je Praha. Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a
krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými zákony.
(3) Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a
krajiny podle tohoto zákona.
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§ 76
(1) Obecní úřady, pokud není příslušný stavební úřad,
a) s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních
památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle §
9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
b) s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně
přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém
správním obvodu.
(2) Pověřené obecní úřady38), s výjimkou území národních parků, chráněných
krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních
památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst.
2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné
krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45
odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají
rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných
pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předávají
dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do
ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke
stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují
výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst.
5, jde-li o památné stromy,
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací,
stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.
§ 77
Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o
zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, nebo pokud není příslušný stavební
úřad,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se
zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
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b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě
lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3,
c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o
omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné
druhy,
d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se
nejedná o zvláště chráněné druhy,
e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k
rozšiřování kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,
f) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
g) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
dřevin podle § 8 odst. 2 a 4,
i) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k
paleontologickým nálezům podle § 11,
j) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly
snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
k) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy podle § 13 odst. 1,
l) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště
chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních
úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,
m) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom,
že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle
§ 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v
případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst.
10,
n) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit
nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti
zakazují podle § 66,
o) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
p) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1,
ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a projednávají
přestupky podle § 87 a 88,
q) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené
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působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních
úřadů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém
ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných
oblastí a ochranných pásem národních parků.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska
tohoto zákona k řízením podle zákona o myslivosti39d).
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu, nejde-li
o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají
státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
§ 77a
Působnost krajů a krajských úřadů
(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy,
koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo
chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku a ochranná
pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy.
(2) Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li o národní parky, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, nařízení o zřízení či zrušení
přírodních parků a o omezení využití jejich území podle § 12 odst. 3, nařízení o zřízení
přírodních rezervací podle § 33, přírodních památek podle § 36 nebo jejich ochranných pásem
podle § 37 odst. 1 a zajišťují péči o tato území, dále mohou ve svém správním obvodu vydat
nařízení o zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území podle § 45 odst. 1.
(3) Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných
pásem těchto zvláště chráněných území vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v
rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí,
Agentura nebo stavební úřad.
(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, nebo pokud není příslušný
stavební úřad,
a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním
hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3,
b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, vydávají povolení pro
průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3, přijímají oznámení o zjištění jeskyní,
přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle § 10
odst. 5,
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c) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích podle §
34 odst. 2,
d) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu ochrany
přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle § 37 odst. 1 a
k činnostem podle § 37 odst. 2,
e) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o přírodní rezervace, přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťují jejich realizaci podle §
38,
f) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 a předávají dokumentaci o
těchto územích do ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv podle § 39 odst. 1
zveřejňují ve Věstníku právních předpisů kraje území, která jsou smluvně chráněná,
g) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních
předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto
zvláště chráněných území,
h) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle § 43,
i) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek a jejich
ochranných pásem do ústředního seznamu; po vyhlášení přírodních rezervací, přírodních
památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu údaje,
popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k
zápisu do katastru nemovitostí,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách
přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44 odst. 3,
k) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality
podle § 45b odst. 1,
l) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality,
vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení
obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, a na
jejich území vydávají i stanoviska podle § 4odstavce 2,
m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírají smlouvy
o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí oblasti,
n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají
kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo
životního prostředí,
o) n) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů podle § 51 odst. 2,
p) o) přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů ze záchranné
stanice podle § 52 odst. 2,
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q) p) mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště
chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních
úmluv podle § 54 odst. 1 a mohou požadovat prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,
r) q) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64,
s) r) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit
nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti
zakazují podle § 66,
t) s) ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu podle § 81 odst. 1,
u) t) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
v) u) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají provedení
náhradních opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2,
w) v) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a
vzdělávání,
x) w) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje územním plánům krajů a k
územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a
dále k ostatním územním plánům obcí a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných
tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
(5) Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 3 a 4, není-li
příslušný stavební úřad,
a) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o
omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se jedná o zvláště chráněné
druhy,
b) ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se jedná
o zvláště chráněné druhy,
c) uzavírají dohody podle § 49 odst. 4,
d) vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje ohrožených
druhů živočichů podle § 50 odst. 3,
e) spolupracují s Ministerstvem životního prostředí při přípravě záchranných programů
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,
f) vydávají souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči do
přírody a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných rostlin do
přírody podle § 54 odst. 3,
g) s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení o tom, že se jedná o živočicha
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odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10,
ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení
nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,
h) povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh
osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů
živočichů podle § 56,
i) uzavírají dohody podle § 56 odst. 5,
j) vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 57,
k) odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště chráněných
živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle §
89.
(6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability podle § 4
odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem
těchto zvláště chráněných území.
(7) Krajské úřady jsou dotčenými orgány ochrany přírody a vydávají v rozsahu své
působnosti vyjádření k poskytování plateb podle jiných právních předpisů39c).
§ 78
Působnost Agentury a správ národních parků
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy,
vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených
obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle
tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich
ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti
obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a
krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem
vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů,
pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a
Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správa
Národního parku Šumava vykonává státní správu v rozsahu působnosti Agentury též na území
Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku České Švýcarsko vykonává
státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, není-li podle tohoto
zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, jejich sídla a
jejich správní obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými
krajinnými oblastmi jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto zákona.
(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své územní působnosti podle
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odstavců 1 a 2
a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných
krajinných oblastí,
b) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území chráněných
krajinných oblastí,
c) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných
přívěsů na území chráněných krajinných oblastí,
d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území
chráněných krajinných oblastí,
e) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací,
f) rozhodují o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva rybářství v národních
parcích a o vydání souhlasu k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území národních
přírodních rezervací,
g) vydávají souhlasy k činnostem nebo zásahům v ochranných pásmech národních parků,
národních přírodních rezervací a národních přírodních památek podle § 37 odst. 2, vydávají
závazná stanoviska k činnostem a zásahům podle § 37 odst. 3,
h) povolují výjimky vydávají závazná stanoviska k povolení výjimky ze zákazů u
národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek,
i) vyhrazují místa a stanovují přitom podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času
prováděných činností podle § 16, § 16a odst. 1 písm. c), § 17 odst. 2, § 29 a § 37 odst. 3 4
opatřením obecné povahy,
j) vydávají závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního
souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, jeli spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle
stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým
činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona,
k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách
národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních
přírodních památek podle § 16a odst. 3, § 16b, 16c, 16d a 44a § 44 odst. 3,
l) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64.,
m) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají
kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo
životního prostředí,
n) vydávají závazná stanoviska k povolení výjimky ze zákazu poškozovat evropsky
významné lokality a sporné lokality podle § 45b odst. 2, k povolení souhlasu k činnostem
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v evropsky významných lokalitách podle § 45c odst. 3 a v ptačích oblastech podle § 45e
odst. 3.
(4) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich
ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné
oblasti Labské pískovce, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle
odstavce 2, poskytují finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z
prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3.
(5) Agentura na celém území České republiky a správy národních parků v obvodu své
územní působnosti podle odstavce 2 dále za účelem podpory výkonu státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny provádějí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy,
monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládají, zpracovávají, vyhodnocují a
poskytují data v ochraně přírody; přitom spolupracují s odbornými, výzkumnými a vědeckými
pracovišti a zajišťují informační a osvětovou činnost. Agentura a správy národních parků plní
zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody podle požadavků Ministerstva životního
prostředí.
(6) Agentura může vydávat nařízení pro obvod své územní působnosti podle odstavce
1, a to podle § 33 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 45 odst. 1, není-li k tomu příslušné
Ministerstvo životního prostředí.
(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se týká.
Nařízení Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za den
vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce. Nařízení Agentury nabývá
účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena účinnost
pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, může nařízení Agentury
nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému přístupné na
obecních úřadech v obcích, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15
dnů ode dne vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do ústředního seznamu. Dozor
nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního prostředí.
Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo
životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.
(8) Správy národních parků zajišťují zpracování a předkládají ke schválení zásady
péče o národní parky podle § 38a a Agentura a správy národních parků v obvodu své územní
působnosti podle odstavců 1 a 2 zajišťují zpracování a předkládají ke schválení plány péče o
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich
ochranná pásma podle § 38 nebo záchranné programy zvláště chráněných druhů podle § 52.
(9) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle
odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými plány péče, zásadami péče o národní parky nebo
záchrannými programy zvláště chráněných druhů zajišťují péči o přírodní a krajinné prostředí,
ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem
státu.
(10) Agentura a správy národních parků jsou v obvodu své územní působnosti podle
odstavců 1 a 2 odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto
zákona.
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(11) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost
pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu21b). Správy národních parků zřizují radu
národního parku a jmenují a odvolávají její další členy podle § 20.
(12) Agentura a správy národních parků vydávají závazná stanoviska a vyjádření
jako koordinovaná závazná stanoviska zahrnující požadavky na ochranu všech
dotčených veřejných zájmů, které hájí. Ustanovení správního řádu o společném řízení se
použijí přiměřeně. Agentura nebo správa národního parku je při vydání závazného
stanoviska k záměru, který je v souladu s územně plánovací dokumentací, vázána svým
předchozím stanoviskem k územně plánovací dokumentaci, od nějž se může odchýlit
pouze v rámci řešení rozporů nebo na základě nově zjištěných a doložených skutečností,
které jí nemohly být známy dříve a kterými se podstatně změnily podmínky pro
posouzení věci, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti podkladů pro
rozhodnutí.
(13) Pokud Agentura nebo správa národního parku nevydá závazné stanovisko
podle tohoto zákona do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti
potřebné pro posouzení příslušného záměru, platí, že k záměru nemá připomínky a
z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se záměrem souhlasí.
(14) Při povolování záměrů nelze přezkoumávat obsah územně plánovací
dokumentace ani samotnou přípustnost záměrů v ní obsažených nebo záměrů je
podmiňujících nebo přímo souvisejících; posuzování podmínek umístění těchto záměrů
tím není dotčeno.
§ 79
Působnost Ministerstva životního prostředí
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany
přírody v České republice.
(2) Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České
republice,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,
c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v
zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských
společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich
stanovišť,
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f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků a plní
jiné úkoly stanovené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle § 4
odst. 1,
b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných
mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede
přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 5
odst. 8 až 11,
d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech
mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v
národních přírodních rezervacích,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních
předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a
kterými se vyhlašují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na
území národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné krajinné oblasti
Šumava a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce,
f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává povolení k
vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,
g) vydává vyhlášky, kterými se stanoví klidová území národních parků podle § 17 odst. 3,
vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národního parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny
ochrany přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 odst. 2,
h) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území
přírodních rezervací a přírodních památek,
i) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a
zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních parků podle § 38,
j) schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma podle § 38a odst. 6,
k) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území, dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich
ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále ptačích oblastí
a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; po vyhlášení národních parků,
chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek
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a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a dále přírodních památek a přírodních
rezervací nebo jejich ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem
ohlašuje příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se
ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona k zápisu do katastru nemovitostí,
l) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 a
vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2 3,
m) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a
ptačí oblasti podle § 45c odst. 3 4, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu a
zveřejňuje je prostřednictvím internetu,
n) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10 5,
o) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků,
občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné
programy podle § 52,
p) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
q) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b),
r) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti,
Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí,
s) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje
územnímu rozvojovému plánu a k územnímu plánu kraje z hlediska zájmů chráněných
tímto zákonem,
t) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly zřízeny
jiným zákonem41),
u) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče a
provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,
v) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást
objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a stavby
na území správních obvodů správ, národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost
orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura.
(4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti
projektů společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a stavebním
řízení v řízení o povolení záměru pro stavby projektů společného zájmu energetické
infrastruktury vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti
pověřených obecních úřadů, obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a
Agentury.
(5) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky
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významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území
České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti
plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto
pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle §
8 odst. 5,
e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění
provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací
podle § 10 odst. 5,
f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí podle § 17
odst. 2 a § 27 odst. 2,
g) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují
nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území
národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a
Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a stanoví bližší podmínky jejich ochrany,
h) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, stanoví obsah zásad
péče o národní parky a jejich ochranná pásma a postup jejich zpracování a projednání podle §
38a odst. 8, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 7, stanoví členění ústředního
seznamu, obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního
seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně
způsobu a podmínek jejich zveřejňování podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu označení a
vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle § 42 odst. 5 a
bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i mapových podkladech
podle § 47 odst. 3,
i) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně
chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových
podkladech podle § 39 odst. 2,
j) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i mapových
podkladech podle § 45c odst. 1 a způsob označení ptačích oblastí v terénu i mapových
podkladech podle § 45e odst. 7,
k) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13 8,
l) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace a
důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,
m) uděluje, prodlužuje a odnímá autorizaci podle § 45j,
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m) n) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle §
48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále
bližší podmínky jejich ochrany,
n) o) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení
podle § 54 odst. 11,
o) p) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor uplatnění
nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven jiným
předpisem,
p) q) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona,
q) r) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a biologickém
hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,
r) s) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 a
náležitosti dohody o jeho poskytování,
s) t) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků,
t) u) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon
stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,
u) v) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků
ochrany přírody podle § 82 odst. 2,
v) w) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. do
kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
w) x) zrušuje podle § 90 odst. 11 dosavadní ochrana zvláště chráněných území vyhlášených
podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy.
(6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.
§ 79a
Zvláštní odborná způsobilost
(1) Správní činnosti v ochraně přírody a krajiny, pokud je vykonává správa národního
parku, musí být zajišťovány prostřednictvím zaměstnanců, kteří prokázali zvláštní odbornou
způsobilost.
(2) Správní činnosti uvedené v odstavci 1 může výjimečně vykonávat i zaměstnanec,
který nemá zvláštní odbornou způsobilost,
a) nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke správě národního parku
nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné
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způsobilosti předpokladem, nebo
b) na jehož žádost nebo na žádost správy národního parku vydá Ministerstvo životního
prostředí doklad o vzdělání nebo jeho části získaného zaměstnancem v jiném studijním
programu nebo v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah
vzdělání, o jehož uznání žádá, jsou rovnocenné obsahu a rozsahu zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti podle odstavce 4.
(3) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se dokladem o
vykonání zkoušky. Zaměstnanec je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu
správních činností uvedených v odstavci 1 do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke
správě národního parku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je
prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
(4) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti má obecnou a zvláštní část. Obecná část
zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti
veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích a správního řádu, a schopnost
aplikace těchto předpisů. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností
uvedených v odstavci 1, zvláště znalost působnosti správy národního parku vztahující se k
těmto činnostem, a schopnost jejich aplikace.
(5) Správa národního parku je povinna přihlásit zaměstnance, který vykonává správní
činnosti uvedené v odstavci 1, k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru
nebo do 3 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
(6) Provádění zkoušek o zvláštní odborné způsobilosti zabezpečuje Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a s ostatními ústředními
správními úřady. O zabezpečení a průběhu zkoušky, o zkušební komisi, o dokladu o vykonání
zkoušky a o řízení o námitkách platí obdobně § 22 až 26 zákona o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků41a).
(7) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost z obecné i zvláštní části se
nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle zákona o státní
službě pro obor služby ochrana přírody a krajiny nebo podle zákona o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků pro správní činnost v ochraně přírody a
krajiny.

§ 79b
Působnost stavebních úřadů
(1) Stavební úřady rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle stavebního
zákona za splnění podmínek upravených tímto zákonem rovněž
a) posuzují splnění podmínek pro zásah do významného krajinného prvku a pro
odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a výstavbu lesních cest a lesních
melioračních systémů podle § 4 odst. 5,
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b) posuzují splnění podmínek pro souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12
odst. 2,
c) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
d) rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. odst. 1 a ukládají náhradní
výsadbu podle § 9 odst. 1,
e) rozhodují o povolení výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně,
f) rozhodují o povolení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, §
16a odst. 1, § 16a odst. 2, § 17 odst. 2, § 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2,
vydávají souhlasy k činnostem a zásahům v ochranných pásmech zvláště chráněných
území podle § 37 odst. 3,
g) rozhodují o povolení výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a
sporné lokality podle § 45b odst. 2 a udělují souhlas k zásahům, které by mohly vést
k poškození nebo narušení obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich
předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, udělují souhlas k činnostem v ptačích
oblastech podle § 45e odst. 2,
h) rozhodují o vydání souhlasu ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech
památných stromů podle § 46 odst. 3, rozhodují o povolení výjimky ze zákazů u
památných stromů podle § 56 odst. 1, rozhodují o zrušení ochrany památného
stromu podle § 46 odst. 4,
i) rozhodují o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště
chráněných druhů živočichů podle § 56,
j) rozhodují o vydání souhlasu ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových
komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.
(2) Stavební úřady v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností,
které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí
přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66.
§ 83
Řízení ve věcech ochrany přírody
(1) K ústnímu jednání přizve orgán ochrany přírody všechny jemu známé účastníky
řízení. V případech, kdy rozhodnutí orgánů ochrany přírody může ovlivnit přírodní poměry v
územních obvodech několika obcí, oznámí orgán ochrany přírody termín a předmět ústního
jednání také veřejnou vyhláškou vyvěšenou v těchto obcích.
(2) Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany přírody doručit
předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech
30 dnů přede dnem ústního jednání. Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o
ústním jednání.
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(3) V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V
ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do
90 dnů od zahájení řízení.
(4) Nevylučuje-li to povaha věci nebo nebrání-li tomu důležitý zájem některého z
účastníků řízení, může orgán ochrany přírody spojit různá řízení podle tohoto zákona a vydat
žadateli nebo osobě, jíž má být uložena povinnost, několik rozhodnutí společně.
(5) V případě řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona se
odstavce 1 až 4 nepoužijí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§7
Při zpracování dokumentace pro umístění záměru
(1) Dokumentace pro vydání povolení záměru podle stavebního zákona, který
vyžaduje souhlas podle § 9, musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany
zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí být navrženo tak, aby z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů
došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být vyhodnoceny
důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
(2) Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné
území, s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje
platným územním plánem kraje nebo platným územním plánem obce.
(3) Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací 10),
celostátních drah 11) a vodních cest a jejich součástí 12) je povinen navrhnout umístění stavby
tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň
vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Vyhodnocení se přikládá k žádosti o
vyjádření podle odstavce 4. návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona; jeho
součástí jsou také
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se
zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu
podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich
zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich
součástí.
(4) K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí se vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu.
(4) Vyhodnocení podle odstavce 3 není třeba,
a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách
vymezených pro tento účel platným územním plánem kraje nebo platným územním
plánem obce nebo jsou-li podmínky pro umístění tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny
regulačním plánem,
b) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
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komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo
c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních
cest.
(5) Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle odstavce 4 není
třeba,
a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách vymezených pro
tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li
podmínky pro umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny regulačním plánem,
b) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo
c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.
(6) Žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu
obsahovat
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením
jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle
katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich
zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich
součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.
§9
(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské
účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních
právních předpisů32) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při
posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy
zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.
(2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu
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odňata zemědělská půda
a) v zastavěném území pro
1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,
b) pro umístění
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet
podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých
případech nejde o plochu větší než 30 m2,
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a
větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo
d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání
zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu uvedenému v § 15,
e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).
(3) Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně
lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do
zemědělského půdního fondu.
(4) Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby
rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci u stavby pro bydlení a stavby pro rekreaci,
kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada18), je plocha potřebná pro
stavbu a související zpevněné plochy, přičemž podmínky nezbytné k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu se stanovují na veškerou plochu zemědělské půdy dotčené
výstavbou.
(5) Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o záměr
a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru
vymezeném v platných zásadách územního rozvoje platném územním rozvojovém plánu
nebo v územním plánu kraje na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně
stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platných zásadách územního rozvoje
platném územním rozvojovém plánu nebo územním plánu kraje na základě vyhodnocení
umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího
zařazení do tříd ochrany,
c) na zastavitelné ploše vymezené v platném územním plánu obce,
d) těžby ve stanovených dobývacích prostorech, nebo
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e) vyhledávání a průzkumu nerostů ve stanovených průzkumných územích.
(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí
kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění,
proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního
prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je
předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný
rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských
vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného
odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější
pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se
navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o
žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel
vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu
podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o
odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.,
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.
(7) Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat
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výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.
(8) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a shledáli, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí souhlas,
ve kterém zejména
a) vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká,
b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu,
c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6 písm. d), popřípadě stanoví zvláštní režim jeho
provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to zvláštní důvody při
lomové (povrchové) těžbě uhlí a kaolinu nebo při geologicko- průzkumných pracích, zejména
u velmi hlubokých vrtů,
d) vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu, a
e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách.
(9) Výši odvodů vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze
orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví podle § 11.
(10) Pokud je důvodem odnětí záměr povolovaný podle stavebního zákona,
přiloží stavebník k návrhu na povolení záměru rovněž podklady podle odstavce 6.
Stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodne o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu podle přílohy k tomuto zákonu. Ustanovení § 11 odst. 2 až 7 se nepoužijí. Má-li
být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, rozhodne stavební úřad o odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu po vyjádření ministerstva.
§ 11a
(1) Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu pro
a) stavby drah včetně jejich součástí34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,
b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství,
c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem
podle zákona o zemědělství,
d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků,
e) stavby a zařízení protierozní ochrany,
f) stavby čistíren odpadních vod,
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g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li
dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního
rozvoje platným územním plánem kraje nebo s platným územním plánem obce, nebo
k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku
1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo
2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo
l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu
podle § 10 odst. 2,
m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek
určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,
n) vodní nádrže,
o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními
uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.
(2) Za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné
místnosti, stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov
zvířat, které slouží jiným účelům, například dostihová dráha nebo výcviková hala.
(3) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí
se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr
uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21)
ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se
stanoví podle § 11 nebo podle § 9 odst. 10, pokud změna účelu využití plochy souvisí se
záměrem povolovaným podle stavebního zákona. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž
svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního
stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.
§ 13
(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad,
c) stavební úřad,
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c) d) správa národního parku,
d) e) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a
e) f) Ministerstvo životního prostředí.
(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu újezdní úřad.
§ 15
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
b) uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v §
3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
d) kontroluje plnění
1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
3. jím uloženého opatření k nápravě,
e) uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních
toků a vede evidenci jejich použití,
f) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské
půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské
půdy,
g) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
h) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů
pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
i) uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních
vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod
obce s rozšířenou působností,
j) i) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného
odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení
o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
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k) j) rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu,
l) k) projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
m) l) je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo
rovné 1 ha, a
n) m) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle
tohoto zákona příslušný jiný orgán.
§ 17
Ministerstvo životního prostředí
a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje územnímu
rozvojovému plánu, územním plánům krajů, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo
kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Prahy, a k návrhům na
samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo
kraje,
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,
c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území
dvou a více krajů,
d) c) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo
trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení
rekultivace podle § 11b odst. 2,
d) vydává vyjádření podle § 9 odst. 10 k odnětí zemědělské půdy o výměře nad 10 ha pro
rozhodnutí stavebního úřadu,
e) d) e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak
orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly,
f) e) f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního
prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,
g) f) g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně
zemědělského půdního fondu,
h) g) h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu
podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
i) h) i)zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
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půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
j) i) j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím
uložených opatření k nápravě,
k) j) k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím
vydaných souhlasů,
l) k) l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou
národního parku,
m) l) m) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha,.
n) m) n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické
infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
o) n) o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu
energetické infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem
vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
§ 17a
Krajský úřad
a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy
v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné
vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve
kterých je sídlo kraje,
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich
součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou
působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),
d) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které
nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a
jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s
rozšířenou působností,
e) c) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha,
a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím
vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
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f) d) usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního
fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje,
dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí
kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k
odstranění zjištěných závad,
g) e) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
h) f) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a
opatření k nápravě jím uložených,
i) g) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím
vydaných souhlasů a
j) h) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1
ha a menší nebo rovné 10 ha.
§ 17b
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
a) předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy (§ 3b odst. 3 informace o
zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, zejména informace
o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech
zemědělské půdy a škodlivých změnách zemědělské půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)] a
b) informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození zemědělské půdy.
§ 17c
Stavební úřad
a) rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhoduje o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a o výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu podle § 9 odst. 10,
b) kontroluje plnění podmínek jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto
o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně provádění rekultivací, a opatření
k nápravě jím uložených,
c) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek
jím vydaných povolení, kterými bylo rozhodnuto o odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu,
d) vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle §
11b odst. 2,
e) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.
§ 18
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Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního
fondu
(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu se s výjimkou postupu podle § 9 odst. 10 podává u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být
ze zemědělského půdního fondu odňata. Obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost
podle věty první posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým stanoviskem
krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle věty první
příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se zemědělská půda na území národního
parku, žádost podle věty první se podává u správy národního parku.
(2) Nachází-li se zemědělská půda, která je předmětem žádosti podle odstavce 1, ve
správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu téhož stupně,
je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož
správním obvodu leží největší část zemědělské půdy.
(3) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování ustanovení
zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány
podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při řízení podle zákona a v mezích své
působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.
(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu spolupracují se všemi orgány státní
správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního
prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky a se
Státním pozemkovým úřadem.
(5) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který je příslušný k vydání
stanoviska k územně plánovací dokumentaci, je dotčeným orgánem v ostatních věcech
souvisejících s územně plánovací dokumentací37).
(6) Pokud souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebyl
vydán obecním úřadem obce s rozšířenou působností, zašle orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, který souhlas vydal, stejnopis jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její
největší část nachází, a to včetně dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu. Pokud
o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodl stavební úřad
rozhodnutím o povolení záměru, zašle stavební úřad stejnopis písemného vyhotovení
tohoto rozhodnutí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním
obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její největší část nachází, a to včetně
dokumentace připojené k návrhu o povolení záměru alespoň v rozsahu podkladů podle
§ 9 odst. 6 a případně § 7 odst. 3.
(7) Pověření pracovníci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se při výkonu
kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním
orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(8) Za odebrané vzorky pro účely kontroly znečištění zemědělské půdy podle tohoto
zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.
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§ 20
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy
nebo na ni,
f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž
došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím podle § 9 odst. 10 nebo rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o
souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů
ve stanovené lhůtě.
(2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se
dopustí přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s
charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
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d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2
písm. c), d) nebo e), nebo
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo
odstavce 2 písm. a), b) nebo f).“.
§ 20a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,
b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez
souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy
nebo na ni,
f) rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž
došlo k překročení preventivních hodnot,
g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,
i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou
rozhodnutím podle § 9 odst. 10 nebo rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o
souhlasu s odnětím podle § 21,
j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené
lhůtě,
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k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů
ve stanovené lhůtě.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba,
která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí přestupku tím, že
a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s
charakteristikou druhu pozemku,
c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2
písm. c), d) nebo e), nebo
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo
odstavce 2 písm. a), b) nebo f).
§ 21
(1) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 je
rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného
právního předpisu. Účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy,
není-li žadatelem.
(2) Nahrazuje-li regulační plán územní rozhodnutí, případné kladné stanovisko podle §
5 odst. 2 k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8; v tomto případě se odstavec 1 nepoužije.
(3) Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné
úkony podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví České republiky,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z
povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a
konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je
zaručena vzájemnost,
d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného
památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1. ve vlastnictví České republiky, nebo
2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
Ministerstvem kultury a vlastníkem,
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se
zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a
registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské
společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských
společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se
zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových
organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich
pobočných organizací,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou
sloužící
1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské
podnikání,
3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. knihovně vedené v evidenci knihoven,
5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7. zařízení sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
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h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou
sloužící výlučně
1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních
předpisů upravujících odpady,
7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná
energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo
spotřebitelům,
11. pro čistírny odpadních vod,
12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,
i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího
pohřebnictví,
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou
národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných
krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech,
pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze
žádným způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem
následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým
zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle
stavebního zákona
1. upravující vodní tok,
2. přehrady,
3. sloužící ochraně před povodněmi,
4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k
čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle
energetického zákona,
o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní
komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a
přístavů, pokud jsou v souladu s povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo
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kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné
plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně
signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích,
vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování
akreditovaných studijních programů,
s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem
imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže
tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z
pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území
podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak
obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich
parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,
w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu
jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů,
x) nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle
zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro
kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z
nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné
průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.
(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou
jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné
stavby nebo zdanitelné jednotky.
(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků,
nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky
pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové
organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky
uvedené v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsouli užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány. Pozemky uvedené v odstavci 1
písm. a), b) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.
(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1
písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.
(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
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§6
Sazba daně
(1) Sazba daně činí u pozemků
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým
chovem ryb 0,25 %.
(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání
nebo v souvislosti s ním sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní
a vodní hospodářství
1,00 Kč,
2. průmysl, stavebnictví, dopravu,
energetiku, ostatní zemědělskou
výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč,
b) stavebních pozemků
c) ostatních ploch

2,00 Kč,
0,20 Kč,

d) zastavěných ploch a nádvoří

0,20 Kč.

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou
nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla povolena podle
stavebního zákona, byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo
společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo která bude prováděna na
základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v
rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné
stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která
bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním
pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze
staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným
inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
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1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních,
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle
posledního sčítání lidu;
b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni
stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie
podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.
(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v
m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha
a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné
konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit
rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije
se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.
§9
Osvobození od daně
(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny
a) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky,
b) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním
území se nacházejí,
c) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané
diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými
osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a
imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní
památku, který je
1. ve vlastnictví České republiky, nebo
2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
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Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah
zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby
využití objektu,
e) zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví
registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího
církve a náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu
duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví obecně
prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů,
mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,
g) zrušeno
h) zrušeno
i) zdanitelné stavby
1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k
čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3. k závlaze a odvodňování pozemků,
4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle
energetického zákona,
j) zdanitelné stavby drah a na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu
s povolením záměru, kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního
úřadu užívány k veřejné dopravě,
k) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící
1. školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské
podnikání,
3. muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury,
4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,
5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
7. zařízením sociálních služeb,
8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
9. spolkům zdravotně postižených občanů.
l) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
m) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící výlučně
1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4. pro třídění a sběr odpadů,
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5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních
předpisů upravujících odpady,
7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná
energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo
spotřebitelům, nebo
11. jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování,
n) zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve
vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo
je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém
slouží k jejich trvalému bydlení,
o) zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně
posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2. držitele průkazu ZTP/P,
p) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky kulturních památek po provedení stavební
úpravy, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,
r) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po
provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na
systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, nejde-li o její
přímé spalování,
s) zrušeno
t) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho
územním obvodu,
u) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,
w) nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně
podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené nebo zřízené pro účely realizace
investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě
osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné
stavby ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.
(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitelné stavby nebo
zdanitelné jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha
nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha zdanitelné jednotky podléhající
osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové
ploše zdanitelné jednotky.
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(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození
podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.
(4) Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a zdanitelné jednotky, které
zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou
osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo
propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu
anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k
podnikání. Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1 písm.
e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání,
pronajímány nebo propachtovány. Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1
písm. r) se nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a
napojena na systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.
(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce
1 písm. d) až f), k), m) až r), u) až w) v daňovém přiznání.
_______________
16d)
Zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ).
17)

Zákon č. 50/1976 Sb. , ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§1
Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) postavení, vznik a zánik funkce a práva a povinnosti autorizovaného inspektora,
d) e) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) a
e) f) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem
Evropských společenství1).
§2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu
odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními
změnami v území.
(2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k
výkonu vybraných činností 1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností
osobami uvedenými v části šesté sedmé tohoto zákona.
(3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen "autorizované
osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)
(5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů 3) mohou
vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností
autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§5
Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je
zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
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(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je
zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje
osobám podle odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízení staveb,
f) technika prostředí staveb,
g) statika a dynamika staveb,
h) městské inženýrství,
i) geotechnika.
j) požární bezpečnost staveb,
k) stavby pro plnění funkce lesa.
(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví vnitřní
předpis Komory.
§7
(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
a) je občanem České republiky, nebo
b) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský
stát“) nebo jeho rodinným příslušníkem3a), nebo je státním příslušníkem jiného než
členského státu, pokud mu
1. v České republice nebo jiném členském státě bylo přiznáno právní postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství3b),
2. v České republice byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu3c),
3. byl v České republice udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo je rodinným
příslušníkem osoby uvedené v bodě 1 nebo 2, pokud mu byl na území České republiky
povolen dlouhodobý pobyt3d) nebo udělen azyl nebo doplňková ochrana za účelem sloučení
rodiny3e),
4. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt za účelem
studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby3f),
5. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt, protože je
obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a
spolupracuje s příslušnými orgány3g), a
c) je plně svéprávný,
d) je bezúhonný,
e) získal požadované vzdělání,
f) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
h) složil předepsaný slib.
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(2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení
písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který
splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od
úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.
(4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
(5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o
udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.
(6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o
udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
odejmutí autorizace.
§ 11
(1) Komora pozastaví autorizaci veškeré udělené autorizace autorizované osobě
a) na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin
spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena
autorizované osoby,
b) na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
c) na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
d) pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.
(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci
a) bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno
trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
b) bylo-li zahájeno řízení o její svéprávnosti, a to až do pravomocného rozhodnutí,
kterým se toto řízení končí,
c) jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro
kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst.
1 písm. f). g),
d) která je v prodlení se zaplacením členského příspěvku podle § 12 odst. 7 a
příspěvek nezaplatila ani do 1 měsíce poté, co byla k tomu Komorou vyzvána s
poučením o následcích nezaplacení; autorizace se pozastavuje do doby zaplacení
dlužného členského příspěvku.
(3) O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.
(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti,
které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek
disciplinární řízení.
§ 12
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(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a
dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace veškerých odborných
činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně
závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních
předpisů Komory. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.
(2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena
autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve
spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva 4) a
práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a
zlepšovacích návrhů 5) tím nejsou dotčena.
(3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně
závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.
(4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat
a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní
činnosti,
b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně
závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.
(5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace
nezbytné pro správný výkon své činnosti.
(6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah
oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena,
je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru,
popřípadě specializací.
(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky. V případě
nezaplacení se postupuje podle § 11 odst. 2 písm. d), a to bez nutnosti vedení
disciplinárního řízení.
Působnost autorizovaných osob
§ 17
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4) pro
kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích
podkladů,
b) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci staveb povolení záměru13) (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s
výjimkou dokumentace pro povolení13) staveb inženýrských,
c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně
územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace (koncepce
uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
zahradních a krajinářských úprav,
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d) podílet se na vypracování projektové dokumentace dokumentace pro povolení
inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě
staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného
orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,
e) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),
e) f) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
f) g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí
hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
g) h) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,
h) i) provádět autorský dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad
realizací stavby,
i) j) vést realizaci jednoduché stavby,
j) odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici
stavbyvedoucího,
j) k) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud
zvláštní předpis nestanoví jinak,
k) l) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním,
stavebním nebo kolaudačním řízení v řízení podle stavebního zákona,
l) m) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního
plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
____________
13)
§ 81 zákona č. ... /2020 Sb., stavební zákon.
14)
§ 82 odst. 1 zákona č. ... /2020 Sb., stavební zákon.
§ 18
(1) Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou
mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci staveb projektovou dokumentaci13) (včetně příslušných územně plánovacích
podkladů) s výjimkou těch dokumentace pro povolení13) pozemních staveb, které jsou
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování
označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání
závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,9)
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace dokumentace pro povolení13)
pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím
orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které
jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),
c) d) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací
dokumentace,
d) e) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e) f) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) g) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g) h) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí
hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
h) i) vést realizaci stavby,
i) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,
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i) j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud
zvláštní předpisy nestanoví jinak,
j) k) provádět autorský dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad
realizací stavby,
k) l) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním,
stavebním nebo kolaudačním řízení v řízení podle stavebního zákona,
l) m) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu
nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
(2) Autorizovaný inženýr v oboru podle § 5 odst. 3 písm. a) až e) a h), je v celém
rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny
oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části
příslušející oborům podle § 5 odst. 3 písm. f), g), i) a j).
§ 19
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu
byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci13), jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné
části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace13),
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace dokumentace pro povolení
13)
záměru
zpracovávané autorizovaným architektem nebo projektové dokumentace
zpracované autorizovaným inženýrem,
c) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),
c) d) provádět stavebně technické průzkumy,
d) e) vést realizaci stavby,
e) f) provádět autorský dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad
realizací stavby,
f) g) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,
g) h) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním
řízení v řízení podle stavebního zákona,
h) i) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.
ČÁST ČTVRTÁ
VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
§ 19a
Autorizovaný inspektor vydává odborné posudky autorizovaného inspektora pro
účely kolaudace staveb.
§ 19b
(1) Autorizovaným inspektorem jmenuje Nejvyšší stavební úřad fyzickou osobu,
která
a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
b) dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru,
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c) je autorizovanou osobou,
d) má nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení
provádění staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu15),
e) je bezúhonná,
f) prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce
při zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává Nejvyšší stavební
úřad.
(2) Za splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), c), e) a f) a po
vyjádření Komory může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i
odborník z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když
nesplňuje předepsanou praxi.
(3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen
zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu16).
(4) Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé
území České republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez
vykonání zkoušky nejvýše o 10 let, a to i opakovaně, jestliže autorizovaný inspektor
činnost autorizovaného inspektora prokazatelně soustavně vykonával.
(5) Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem obsahuje údaje a doklady
osvědčující splnění podmínek podle odstavce 1. Podrobnosti žádosti stanoví prováděcí
právní předpis.
(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje
Nejvyšší stavební úřad podle zákona o uznávání odborné kvalifikace17). V případě
zjištění podstatného rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace se úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon
povolání autorizovaného inspektora ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém
nebo slovenském jazyce.
§ 19c
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem považuje
osoba,
a) která je bezúhonná podle § 8 odst. 1 a
b) které nebylo Komorou uloženo disciplinární opatření ve formě pokuty nebo
pozastavení či odnětí autorizace.
(2) Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. a) prokáže žadatel tím, že k žádosti o
jmenování připojí výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
(3) Komora bezodkladně uvědomí Nejvyšší stavební úřad o pravomocném uložení
disciplinárního opatření autorizovanému inspektorovi.
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§ 19d
(1) Funkce autorizovaného inspektora zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením autorizovaného inspektora o ukončení činnosti
doručeným Nejvyššímu stavebnímu úřadu,
c) uplynutím lhůty podle § 19b odst. 4, nebo
d) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla omezena jeho svéprávnost.
(2) Nejvyšší stavební úřad rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora,
a) jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které
měl chránit,
b) jestliže se dopustil jednání neslučitelného s postavením autorizovaného
inspektora, nebo
c) pokud přestal být osobou bezúhonnou.
(3) Nejvyšší stavební úřad může rozhodnout o odvolání autorizovaného inspektora
též pro jeho nečinnost trvající déle než 3 roky.
(4) Činnost autorizovaného inspektora není živností podle zvláštního právního
předpisu18) a může být vykonávána jako svobodné povolání.
(5) Právnické osoby mohou se souhlasem Nejvyššího stavebního úřadu vykonávat
činnost autorizovaného inspektora jen pokud prokáží bezúhonnost a zabezpečí výkon
činnosti autorizovaným inspektorem. Při podání žádosti o souhlas je žadatel povinen
zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu16). Veřejná obchodní
společnost, jejímiž společníky jsou výlučně autorizovaní inspektoři, může činnost
autorizovaného inspektora vykonávat bez souhlasu Nejvyššího stavebního úřadu.
(6) Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svobodné povolání společně, upraví si
vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky společnosti podle § 15a mohou být
výlučně autorizovaní inspektoři. Společníci společnosti jsou povinni vykonávat povolání
pod společným jménem a ve společném sídle podnikání.
(7) Právnická osoba prokazuje svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku
trestů ne starším 3 měsíců.
§ 19e
(1) Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává
písemnou smlouvou, ve které může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů.
(2) Autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti.
Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu. Na požádání osoby, se kterou autorizovaný inspektor uzavírá
smlouvu podle odstavce 1, je povinen sdělit výši částky, na kterou je pojištěn.
(3) Autorizovaný inspektor je povinen vést o svých úkonech evidenci a uchovávat ji
po dobu nejméně 5 let. Při tom postupuje podle zvláštního právního předpisu19).
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§ 19f
Autorizovaný inspektor nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se
podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba
jemu blízká, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner,
b) osoba, s níž je ve vztahu
1. obchodním jako společník společnosti,
2. pracovním nebo služebním.
§ 19g
Práva a povinnosti autorizovaného inspektora
(1) Autorizovaný inspektor je v rozsahu oboru, popřípadě specializace své
autorizace, oprávněn vydávat odborné posudky autorizovaného inspektora. Odborný
posudek autorizovaného inspektora musí obsahovat alespoň
a) identifikační údaje stavebníka,
b) druh, účel stavby, číslo popisné nebo evidenční u změny dokončené stavby,
c) údaje o oprávnění provést stavbu,
d) údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném
užívání stavby,
e) datum ověření splnění podmínek vydání odborného posudku,
f) výsledek ověření splnění podmínek vydání odborného posudku,
g) své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka autorizovaného inspektora a
datum vystavení odborného posudku.
(2) Odborný posudek autorizovaného inspektora dokládá, že skutečné provedení
stavby nebo její část schopná samostatného užívání je v souladu s ověřenou
dokumentací nebo jejími povolenými změnami, umožňuje povolený účel užívání a
splňuje požadavky na výstavbu.
(3) Odborný posudek je autorizovaný inspektor oprávněn vydat pouze tehdy,
pokud úspěšně ověřil splnění podmínek uvedených v odstavci 2.
(4) Odborný posudek autorizovaného inspektora nemůže být vydán pro stavby
sloužící přípravě, otvírce a dobývání ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů
prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, a sklady výbušnin.
(5) Autorizovaný inspektor je povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad
poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.
(6) Autorizovaný inspektor je povinen dbát soustavným vzděláváním o
prohlubování svých odborných a právních znalostí potřebných pro řádný výkon funkce.
K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce organizované
Komorou a vysokými školami.
§ 19h
Výkon činnosti autorizovaného inspektora
106

Činnost autorizovaného inspektora je vykonávána společně s činností
autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika.
Ustanovení § 12 až 16 se použijí přiměřeně. Část pátá se použije obdobně s tím, že za
závažné nebo opětovné porušení povinnosti autorizovaného inspektora stanovené tímto
zákonem může být uloženo i disciplinární opatření spočívající v zániku funkce
autorizovaného inspektora.
§ 19i
(1) Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných
inspektorů a další úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení
jednotného postupu se zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh
Komory Nejvyšším stavebním úřadem. Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s
jejím vykonáním nese uchazeč.
(2) Koordinační orgán na základě pověření Komory zajišťuje koordinační,
organizační a administrativní záležitosti a odborné vzdělávání potřebné k jednotnému
postupu při výkonu činnosti autorizovaných inspektorů.
(3) Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro
činnost autorizovaného inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se
autorizovaný inspektor každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory. Výše
příspěvku je shodná s příspěvkem určeným členům Komory.
(4) Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu,
provádění a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných
inspektorů stanoví prováděcí právní předpis.
§ 19j
(1) Nejvyšší stavební úřad dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při
provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných
inspektorů, na činnost Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se
stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných inspektorů.
(2) Na provádění zkoušek autorizovaných inspektorů se nevztahuje správní řád.
____________
15)
§ 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších
předpisů.
18)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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19)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST ČTVRTÁ PÁTÁ
DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST
§ 20
(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto
zákonem nebo vnitřním předpisem Komory (dále jen "disciplinární provinění") Komora
autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemnou důtku,
b) pokutu až do výše 50000 Kčs 300 000 Kč,
c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let,
d) odejmutí autorizace.
Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle písmene b) nebo c) může současně obsahovat
rozhodnutí o zákazu výkonu funkcí v Komoře.
(2) Výnos pokut připadá Komoře, která pokuty uložila.
ČÁST PÁTÁ ŠESTÁ
KOMORY
§ 23
(1) Zřizují se Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro
Českou republiku.
(2) Česká komora architektů sdružuje jako řádné členy všechny autorizované architekty,
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje jako řádné členy
všechny autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě.
(3) Jako hostující členy může Komora sdružovat osoby, které obdržely oprávnění obdobné
autorizaci podle tohoto zákona vydané v zahraničí, pokud Komora toto oprávnění uzná.
(4) Jako mimořádné členy může Česká komora architektů sdružovat na základě jejich zájmu
další osoby, které nesplňují podmínky pro řádné členství.
(5) Komora je právnickou osobou, která vykonává veřejnou správu na úseku odborných
a vybraných činností ve výstavbě.
(6) Do působnosti Komory náleží zejména
a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,
b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního
plánování,
c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,
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d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i
způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo 30n odst. 2 a tyto seznamy
včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,
g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,
h) vést disciplinární řízení,
i) vydávat vnitřní předpisy Komory,
j) vydávat standardy výkonů a dokumentace,
k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných
činností,
n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou
navzájem,
o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,
p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,
r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,
s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní
podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,
t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.
(7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady autorizovaným osobám
za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství1)
a) doklady o vykonání odborné praxe,
b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti podle tohoto zákona,
c) osvědčení, že autorizovaná osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve
výstavbě soustavně v souladu s právními předpisy České republiky a že je oprávněna používat
profesní označení podle tohoto zákona,
d) osvědčení, že autorizovaná osoba je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který
splňuje požadavky bodu 1, 2 nebo 3 přílohy k tomuto zákonu,
e) doklad o tom, že vybraná činnost ve výstavbě je regulovanou činností podle tohoto
zákona.
ČÁST ŠESTÁ SEDMÁ
VÝKON ČINNOSTÍ OBČANY EVROPSKÉ UNIE
ČÁST SEDMÁ OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 33
(1) Autorizaci v době od počátku účinnosti tohoto zákona do zvolení řádných orgánů Komor
udělují ustavující výbory komor. Členy těchto výborů jmenuje ministr životního prostředí České
republiky na návrh Obce architektů a Českého svazu stavebních inženýrů, připravený ve
spolupráci s Asociací interiérových architektů, Asociací interiérových tvůrců, Asociací pro
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urbanismus a územní plánování, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českou asociací
inženýrských geologů, Českou strojnickou společností a Společností pro techniku prostředí.
(2) Ustavující výbor Komory
a) provádí přípravné práce a svolá ustavující valnou hromadu a shromáždění delegátů,
b) má právo udělovat autorizace,
c) vydává prozatímní řády Komory,
d) zabezpečuje přípravu a svolání ustavující valné hromady a shromáždění delegátů tak,
aby bylo možno konat jejich ustavující jednání nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo v
příslušné Komoře zapsáno nejméně 100 autorizovaných osob, nejpozději však do jednoho roku
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Ministr pro místní rozvoj schvaluje autorizační řády Komor.
§ 33a
Nejvyšší stavební úřad vydá vyhlášku k provedení § 19b odst. 5 a 19h odst. 4.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 64
Podání návrhu
(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1
písm. a) Ústavy je oprávněn podat
a) prezident republiky,
b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) vláda za podmínek uvedených v § 118,
e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo
podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.
(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení
podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat
a) vláda,
b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo
podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona,
e) zastupitelstvo kraje,
f) Veřejný ochránce práv,
g) Ministerstvo vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, kraje nebo
hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících územní
samosprávu3a),
h) věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jde-li o návrh na zrušení
nařízení kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících
územní samosprávu3a),
i) ředitel krajského úřadu, jde-li o návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených v
zákonu o obcích3b),
j) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního
obvodu obec náleží.
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(3) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též
soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.
(4) Řízení o zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých
ustanovení může též zahájit plénum, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2.
(5) Návrh skupiny poslanců nebo skupiny senátorů podle odstavce 1 písm. b) a
odstavce 2 písm. b) musí být podepsán požadovaným počtem poslanců nebo senátorů.
(6) Pokud se v tomto oddílu mluví o zákonu, rozumí se jím též zákonné opatření
Senátu, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou podle čl. 33 odst. 5 Ústavy.
(7) Namísto Ústavního soudu rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů,
jejichž obsahem je územně plánovací dokumentace, Nejvyšší správní soud postupem
podle jiného zákona; ustanovení § 64 odst. 2 písm. c) a d) tím není dotčeno.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
Obvod dráhy
(1) Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím nebo společným povolením,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, rozhodnutím o povolení záměru pro umístění stavby
dráhy.
(2) Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami
vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.
(3) Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy
krajní koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo
hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího
okraje stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci.
§ 5a
Styk dráhy s cizím vedením
(1) Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat s
energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačními, popřípadě jinými sítěmi
technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na dráhách, (dále
jen "sítě technického vybavení") tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto
zařízení byly zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a
drážní dopravy na dráze.
(2) Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční dráhy jen
na základě písemné smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem dráhy a
vlastníkem sítě technického vybavení, a to za úhradu. Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze
vlastnická práva omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení
vlastnických práv postupuje speciální stavební úřad podle zvláštního zákona.2a)
(3) Při havárii sítě technického vybavení umístěné v obvodu dráhy je vlastník sítě
technického vybavení povinen neprodleně oznámit provozovateli dráhy tuto havárii a rozsah
nezbytných prací k jejímu odstranění. Vlastník sítě technického vybavení je povinen ve
věcech týkajících se dráhy postupovat podle pokynů provozovatele dráhy a zajistit následné
uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku
dráhy.
(4) Při změně stavby dráhy nebo stavbě nové dráhy stavebník hradí náklady spojené se
změnami sítí technického vybavení vyvolané stavbou nebo její změnou uvedené v rozhodnutí
speciálního stavebního úřadu.
(5) Vlastník sítí technického vybavení, které jsou umístěny v obvodu dráhy nebo v
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ochranném pásmu dráhy a jsou v pásmu vlivů zpětných trakčních proudů z používání
napájecích systémů dráhy stejnosměrné nebo střídavé trakční proudové soustavy, je povinen
zajistit jejich provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestaly příčinou ohrožení života, zdraví či
majetku osob.
§7
Stavební a společné územní a stavební řízení
(1) Speciálním stavebním úřadem3) pro stavby dráhy je drážní správní úřad.
(2) (1) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací ověřena technicko
bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky
bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní správní úřad ve
stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a
podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis.
(3) (2) Pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby na dráze, stavby,
která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu
dráhy, je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko drážního správního úřadu. V
souhlasném závazném stanovisku drážní správní úřad stanoví podmínky pro zajištění
bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Nesouhlasné stanovisko lze vydat
pouze tehdy, pokud by stavbou mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz
dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle věty druhé není možné toto riziko
odstranit.

§ 49b
(1) Vlastník dráhy a provozovatel dráhy, která je nebo se stane součástí evropského
železničního systému, je povinen při stavbě nebo modernizaci dráhy, stavby na dráze, při
jejím uvedení do užívání, provozování a údržbě zajistit dodržení základních požadavků na
konstrukční a provozní podmínky a technických specifikací propojenosti.
(2) Drážní správní Stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k
užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí
evropského železničního systému za podmínky, že vlastník dráhy nebo její provozovatel
předloží ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a
splnění technických specifikací propojenosti (dále jen "ověření o shodě"). Ověření o shodě
vydává právnická osoba, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s Ministerstvem dopravy podle
zvláštního právního předpisu.7f)
(3) Výrobce drážních vozidel a výrobce určených technických zařízení jsou povinni
zajistit, aby konstrukce a technický stav drážních vozidel a určených technických zařízení
dráhy, která jsou nebo se stanou součástí evropského železničního systému, splňovaly
základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace
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propojenosti. Na schvalování technické způsobilosti drážního vozidla a určeného technického
zařízení se vztahují ustanovení § 43, 44 a 47 tohoto zákona.
(4) Dopravce je povinen provozovat drážní dopravu na dráze, která je nebo se stane
součástí evropského železničního systému, pouze drážním vozidlem, které splňuje základní
požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace propojenosti.
(5) O podmínkách provozování drážního vozidla, pro které nejsou vypracovány
technické specifikace propojenosti na dráhách, které jsou součástí evropského železničního
systému, rozhodne na žádost dopravce drážní správní úřad.

§ 56
Ministerstvo dopravy:
a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie; zrušení celostátní nebo regionální
dráhy po dohodě s Ministerstvem obrany,
b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně
kategorie jiné železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po dohodě s
Ministerstvem obrany,
c) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti
rozhodnutí Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí,
d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z
hlediska zájmů a záměrů ve věcech drah,.
e) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury13) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech
drážních úřadů.
_________________
13)
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.
§ 56a
(1) Obecní úřady Územní pracoviště krajských stavebních úřadů uplatňují
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska dráhy speciální, tramvajové,
trolejbusové a lanové, pokud není příslušné ministerstvo.
(2) Drážní správní úřad vydává závazné stanovisko v řízení o pozastavení, omezení
nebo zákazu kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jde-li o kácení dřevin za
účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní
dopravy na této dráze. Pokud by pozastavením, omezením nebo zákazem kácení došlo k
ohrožení tohoto účelu, vydá drážní správní úřad nesouhlasné závazné stanovisko.
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§ 57
(1) Hlavní město Praha9) vykonává přenesenou působnost podle tohoto zákona ve věci
dráhy tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální dráhy s výjimkou:
a) schvalování typu drážního vozidla,
b) schvalování způsobilosti drážního vozidla,
c) schvalování způsobilosti určených technických zařízení,
d) rozhodování o osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí,
prohlídek a zkoušek určených technických zařízení,
e) rozhodování o zastavení nebo omezení provozu určených technických zařízení a o odnětí
průkazů jejich způsobilosti.
(2) Ostatní obce10) vykonávají přenesenou působnost podle tohoto zákona ve věci
dráhy tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální dráhy s výjimkou:
a) schvalování typu drážního vozidla,
b) schvalování způsobilosti drážního vozidla,
c) schvalování způsobilosti určených technických zařízení,
d) rozhodování o osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí,
prohlídek a zkoušek určených technických zařízení,
e) rozhodování o zastavení nebo omezení provozu určených technických zařízení a o odnětí
průkazů jejich způsobilosti,
f) působnosti speciálního stavebního úřadu,
g) vydávání průkazu způsobilosti k řízení lanových drah.
(3) Příslušnou k rozhodování podle tohoto zákona je obec, v jejímž územním obvodu
se nachází dráha tramvajová, trolejbusová, lanová nebo speciální dráha.
§ 64
Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu, územní souhlas
nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
Působnost v oblasti péče o rozvoj vodních cest dopravně významných a jejich
modernizaci vykonává Ministerstvo dopravy v dohodě s ústředním vodohospodářským
orgánem.4) V této působnosti uplatňuje též stanoviska k politice územního rozvoje a k územně
plánovací dokumentaci. Tato stanoviska nejsou správním rozhodnutím.
§ 5a
Stavby na sledované vodní cestě
Pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby je žadatel povinen
vyžádat si závazné stanovisko plavebního úřadu, jde-li o stavbu přesahující do sledované
vodní cesty nebo o stavbu dopravní a technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů
od břehové čáry sledované vodní cesty určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do
přilehlého území. Plavební úřad vydá souhlasné závazné stanovisko, neohrozí-li umístění,
provedení nebo užívání stavby dodržování plavebně provozních podmínek pro provozování
plavby, správu sledované vodní cesty nebo plnění povinností účastníků plavebního provozu
na sledované vodní cestě.
§ 41
Ministerstvo dopravy
a) pověřuje právnickou osobu prováděním technických prohlídek plavidel,
b) rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému říčních informačních
služeb,
c) vydává stanovisko pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy,
d) rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy,
e) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti
rozhodnutí Státní plavební správy,
f) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury26),
g) f) předkládá Komisi žádost o uznání klasifikační společnosti nebo jeho zrušení podle
předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky pro plavidla vnitrozemské
plavby5a),
h) g) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti plavebního provozu.
____________________
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26)

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.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn

§4
Nakládání s lesy ve vlastnictví státu
(1) Pokud jde o lesy ve vlastnictví státu (dále jen "státní lesy"), vztahují se práva a
povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona na právnickou osobu, které je svěřeno nakládání
s těmito lesy, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Právní úkony, kterými se nakládá se státními lesy, zejména smlouvy o převodu
práva hospodaření nebo o převodu vlastnictví a smlouvy o nájmu nebo výpůjčce, s výjimkou
smluv, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka pozemků určených k plnění funkcí lesa, o
jejichž omezení pro plnění funkcí lesa nebo o dočasném odnětí plnění funkcí lesa rozhodl
orgán státní správy lesů (§ 13 odst. 1), vyžadují ke své platnosti předběžný souhlas
Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Ustanovení zvláštních předpisů2) nejsou
tím dotčena.
(3) Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, na základě
písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních právních předpisů32) převádí pozemky
oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k
takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle odstavce 4.
(4) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní
pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené
pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek při
výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m, při výměře do 5 ha více
než 500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m; za odloučené lesní pozemky se považují
rovněž lesní pozemky do celkové výměry 10 ha oddělené od komplexu státních lesů vodními
toky, dálnicemi, silnicemi dálničního typu, přehradami, letišti se zpevněnými plochami nebo
jinými pozemkovými pruhy, které znemožňují jejich přímé spojení s komplexem státních lesů
při lesní dopravě. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí
komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku. Komplexem
státních lesů se rozumí souvislé pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře větší než 10
ha.
(5) Pozemky určené k plnění funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze dostat z
jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy do šíře 10 m
nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi
pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky, dálnice, silnice
dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnými plochami a další pozemkové pruhy, které
znemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při
lesní dopravě. Souvislost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní hranicí
okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního území nebo oplocením a podobnými stavbami,
pokud neznemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí
lesa při lesní dopravě.
(6) Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech33) neplatí uvedená
omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v těchto
uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků v těchto
uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.
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(7) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely převodu podle odstavce 9 rozumí
podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu
vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.
(8) Pro účely převodu podle odstavců 3 a 9 se za součást lesního pozemku považují
zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací.
(9) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba bezúplatně do
vlastnictví obce
a) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem obce nebo vydaným
regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění nebo povolení stavby k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou,
b) odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem obce nebo vydaným
regulačním plánem jako sportoviště,
c) spoluvlastnické podíly státu v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.
(10) Žádosti podle odstavce 9 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny
podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob. Ustanovení
zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.

§ 13
Obsah a základní povinnosti
(1) Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány
podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu
může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo
ve veřejném zájmu, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.
V případě zamýšleného využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům v
souladu s platnou územně plánovací dokumentací se podmínka existence jiného
veřejného zájmu, převažujícího nad zájmem plnění funkcí lesa, považuje za splněnou,
pokud z nově zjištěných a doložených skutečností, kterými se podstatně změnily
podmínky pro posouzení věci, nevyplývá opak.
(2) Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být
zejména
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby
použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení
sousedních lesních porostů,
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do
původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,
d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke
zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.
(3) Právnické a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a průmyslovou činnost
jsou dále povinny
a) provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším
škodám; k odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření,
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b) ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo hospodářsky
odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na nelesních pozemcích k
tomu určených,
c) průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch; po ukončení
záboru pozemku pro jiné účely neprodleně provést rekultivaci dotčených pozemků tak, aby
mohly být vráceny plnění funkcí lesa,
d) používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných
hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a
přírodní prostředí.
(4) Při provádění geologického a hydrogeologického průzkumu jsou investoři těchto
prací povinni dodržovat ustanovení odstavců 2 a 3, a pokud tato činnost nevyžaduje vydání
rozhodnutí podle tohoto zákona, oznámit tuto činnost předem orgánu státní správy lesů
prvního stupně a předložit písemný souhlas vlastníka lesa.
§ 14
Zpracování a projednání návrhů dokumentací
(1) Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace,8) návrhů na
stanovení dobývacích prostorů9) a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát
zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a
zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob
následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
(2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních jiných předpisů10) zájmů chráněných tímto
zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy správní orgán příslušný
podle jiného právního předpisu jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů,
který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí
o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo
terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu10a) a
není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Pokud jde o řízení o povolení záměru
podle stavebního zákona, souhlas se nevydává; splnění podmínek pro jeho vydání
posoudí stavební úřad v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle stavebního
zákona.
(3) Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo
dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1, je povinen před zpracováním podkladů k
vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách
vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
§ 16
Řízení o odnětí nebo o omezení
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(1) Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož
zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít (dále jen "žadatel"). O odnětí nebo o omezení
rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území správním obvodu se dotčené pozemky
nebo jejich převážná část nacházejí. Pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr
povolovaný podle stavebního zákona, rozhodne o odnětí nebo omezení stavební úřad
rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.
(2) V rozhodnutí o odnětí nebo o omezení orgán státní správy lesů uvede
a) údaje o lesních pozemcích, jichž se rozhodnutí týká,
b) záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno,
c) dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení stanoví, a schválí plán rekultivace, pokud
je nezbytný,
d) způsob a termín opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné
účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa,
e) při odnětí u rozsáhlejší výstavby, popřípadě těžby nerostů lhůty postupného odlesnění
odňatých ploch tak, aby tyto plochy byly využity k plnění funkcí lesa až do doby jejich
skutečného použití pro jiné účely,
f) další podmínky uvedené ve vyjádření příslušných orgánů státní správy nebo podmínky
nutné v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, lesních porostů nebo zařízení
sloužících hospodaření v lese.
(3) Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo
lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné
rozhodnutí podle, zvláštních předpisů jiného právního předpisu, nesmí být započato s jejich
odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.
(4) Orgán státní správy lesů může na návrh žadatele nebo vlastníka pozemku anebo z
vlastního podnětu rozhodnutí o odnětí nebo o omezení změnit nebo zrušit, vyžaduje-li to
veřejný zájem nebo přestane-li pozemek sloužit účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno.
(5) Pokud orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, zaniká platnost rozhodnutí o
odnětí nebo o omezení a pozemek se vrací plnění funkcí lesa
a) uplynutím lhůty, na kterou bylo rozhodnutí vydáno,
b) nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s využíváním pozemku k účelu,
pro který bylo rozhodnutí vydáno; vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu
státní správy lesů, který rozhodnutí vydal a který vyrozumí ostatní účastníky řízení.
(6) Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o odnětí nebo o
omezení a podrobnosti o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

§ 17
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(1) Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit
poplatek za odnětí (dále jen "poplatek"). Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu
orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 13 odst. 1 nebo stavební úřad v rozhodnutí o
povolení záměru podle stavebního zákona.
(2) Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro
a) stavby sloužící hospodaření v lese,
b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,
c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody.
(3) Orgán uvedený v odstavci 1 zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí příslušnému
celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Způsob a lhůty převodu
prostředků získaných z poplatků příjemcům poplatků podle odstavce 4 stanoví zvláštní
předpis.12)
(4) Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 %
Státnímu fondu životního prostředí.13) Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen
pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.
(5) Zaplacením poplatku zůstává nedotčena povinnost žadatele nahradit vlastníku lesa
vzniklou újmu.
(6) V případech uvedených v § 16 odst. 5 písm. b) se zaplacené poplatky nevracejí.

§ 47
(1) Státní správu lesů vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) kraje,
c) stavební úřady,
c) d) ministerstvo.
(2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva
obrany, vykonává v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a
krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího Vojenského lesního úřadu jmenuje a
odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.
(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním
předpisem.25)
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(4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2, § 26 odst. 2, § 35 odst. 1 a 3 a § 37 odst. 7 a
poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46 zajišťuje v zastoupení státu ten
orgán státní správy lesů, v jehož kompetenci je podle tohoto zákona příslušné rozhodnutí nebo
úkon (§ 48 až 49). Je-li tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, zajišťuje
úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
(5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní správy podle tohoto
zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna za
předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za odnětí. Tyto údaje zasílají
prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném
ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.

§ 48
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují
a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich
využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), kromě případů
kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona,
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e) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich
správní obvod,
f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),
g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
(§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
h) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být
způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků,
a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
i) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní
obvod (§ 32 odst. 2),
j) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33
odst. 4),
k) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
m) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
(§ 37 odst. 6),
n) o ukládání pokut (hlava devátá),
o) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a
plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech
hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
p) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich
správní obvod.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém
správním obvodu (§ 12 odst. 2),
b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo
ministerstvo,
c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k
plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
d) c) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),
e) d) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
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f) e) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
g) f) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,
h) g) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a
postupují je pověřené organizační složce státu,
i) h) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení
a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti
určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě
ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.
§ 48a
Kraj
(1) Krajský úřad rozhoduje
a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z
těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3), s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst.
2,
b) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění
funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), kromě případů
kdy je důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona,
c) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní
obvod obce s rozšířenou působností,
d) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
(§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
e) při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech
mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),
f) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),
g) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového
hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
h) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu
omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
i) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a
plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech
hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,

127

j) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní
obvod obce s rozšířenou působností,
k) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),
l) o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál
vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu (§
29 odst. 2),
m) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce
s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
n) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje,
o) o zkrácení doby platnosti plánu (§ 27 odst. 5).
(2) Krajský úřad
a) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje
vymezuje plochy pro rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
není-li příslušné ministerstvo,
b) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
c) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k
plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené
k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
d) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v
územní působnosti krajů,
e) c) schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci
schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a
výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve
vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s
ústředním orgánem státní správy lesů,
f) d) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s
působností na území kraje (§ 38 odst. 2),
g) e) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
(§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,
h) f) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně,
pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad nebo stavební úřad,
i) g) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 4), pokud nejde o
lesy v působnosti Ministerstva obrany.
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§ 48b
Stavební úřady
(1) Stavební úřady rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o
povoleních vydávaných podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska,
vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru
povolovaného podle stavebního zákona.
(2) Stavební úřady podle odstavce 1
a) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, jimiž mají být
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa (§ 14 odst. 2),
b) rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o odnětí lesních
pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o
výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), pokud je důvodem odnětí nebo omezení záměr
povolovaný podle stavebního zákona.

§ 49
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní
působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu
státní správy lesů,
c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů
z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,
d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3),
e) o odchylných opatřeních v případech mimořádných situací (§ 51a).

(3) Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje
územnímu rozvojovému plánu a územním plánům krajů,
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d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny
pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,
f) e) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku
podle přílohy k tomuto zákonu,
g) f) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),
h) g) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa
a zalesňování (§ 29 odst. 3),
i) h) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
j) i) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,
k) j) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
(§ 51 odst. 1).
l) k) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46
odst. 4),
m) l) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských
lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů
vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
n) m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z
účastníků Vojenský lesní úřad,
o) n) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním
úřadem.
(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost
krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.
(5) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska
působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle odstavce 4 a § 47
odst. 2.
§ 58
Ustanovení společná
(1) Práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má nájemce, popřípadě
podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem
a podnájemcem výslovně nestanoví jinak.
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(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení o
věcech upravených tímto zákonem podle správního řádu.30) Stanoviska uplatněná k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
(3) Pokud může rozhodnutí orgánu státní správy lesů ovlivnit hospodaření v lesích
nebo plnění funkcí lesů v územním obvodu jiného orgánu státní správy lesů, rozhodne
příslušný orgán státní správy lesů po předchozím projednání s tímto orgánem.
(4) Opatření podle § 51 odst. 1 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na
lesích vydáno nápravné opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů31), které je dostatečné k odstranění zjištěných nedostatků,
popřípadě ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí. Zahájené řízení o uložení opatření
podle § 51 odst. 1 příslušný orgán státní správy lesů přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické
újmy na lesích zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů31).
(5) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o
povolení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§8
Průjezdní úsek dálnice a silnice
(1) Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným
zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami (dále jen "průjezdní úsek dálnice" nebo
"průjezdní úsek silnice"), pokud se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto územím.
(2) Není-li hranice území zastavěného nebo zastavitelného obsažena ve schválené
zastavěného území nebo zastavitelné plochy obsažena ve vydané územně plánovací
dokumentaci, určí hranici souvislého zastavění pro účely vymezení délky průjezdního úseku
dálnice nebo průjezdního úseku silnice podle stavebně technických podmínek území příslušný
stavební úřad na návrh příslušného silničního správního úřadu a po předchozím projednání s
obcí, o jejíž území jde.
(3) Prováděcí předpis stanoví stavebně technické podmínky pro určování hranic
průjezdního úseku podle předchozího odstavce.
§ 10
Připojování pozemních komunikací
(1) Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo
připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení
sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.
(2) Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k
pozemní komunikaci nižší kategorie nebo třídy.
(3) Na dálnici, silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci podle § 6 odst. 3 může
být přímo připojena z odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům
těchto pozemních komunikací (např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest, motel,
autoservis).
(4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení
a) o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace
k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení
vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,
b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě
takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní
komunikace,
a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních
případech závazné stanovisko Policie České republiky.
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(5) Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným
stanoviskem dotčeného orgánu.
(4) Připojování pozemních komunikací navzájem nebo připojování sousední
nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i úpravy takového připojení a
jeho zrušení povoluje stavební úřad. Pokud připojování pozemních komunikací
navzájem nebo připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci,
vyžadující povolení podle tohoto zákona, souvisí se záměrem povolovaným podle
stavebního zákona, rozhodne o povolení připojování pozemních komunikací navzájem
nebo připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci, jakož i
úpravě takového připojování nebo jeho zrušení stavební úřad rozhodnutím o návrhu na
povolení záměru podle stavebního zákona.
(5) K návrhu na povolení připojování podle odstavce 4 žadatel připojí také
vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace a vyjádření Policie České republiky
ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. Pokud Policie České
republiky nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti
potřebné pro posouzení připojování, platí, že k připojování nemá připomínky a z
hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem s připojováním souhlasí. Pokud
vlastník dotčené komunikace nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má
všechny náležitosti potřebné pro posouzení připojování, platí, že k připojování nemá
připomínky a s připojováním souhlasí. Podkladem v řízení o návrhu na povolení záměru
podle stavebního zákona, v němž má dojít k povolení připojování, jeho úpravě či
zrušení, jsou vyjádření uvedená ve větě první, která stavebník připojí k návrhu na
povolení záměru podle stavebního zákona.
(6) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování pozemních
komunikací navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a
místní komunikaci.
§ 11
Silniční pozemek
(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice,
silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
(2) Těleso dálnice nebo těleso silnice a místní komunikace mimo území zastavěné
nebo zastavitelné zastavěné území nebo zastavitelné plochy je ohraničeno spodním okrajem
a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran
zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů
nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo
zářezů nad těmito zdmi.
(3) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi
zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Na náměstích a
podobných prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka pruhu odlišeného od okolního
povrchu druhem nebo materiálem vozovky nebo plochými rigoly, a není-li ani jich, šířka
pruhu odpovídající šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků silnice. V ostatních
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případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen obdobně jako v
odstavci 2.
(4) Šířka průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice celništěm na
hraničním přechodu odpovídá šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků dálnice nebo
silnice.
(5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu
dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí zastavěné
území nebo zastavitelné plochy, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo
místní komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo
místní komunikace.
§ 16
Územní, stavební a společné územní a stavební řízení
(1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace je speciálním stavebním úřadem4) příslušný silniční správní úřad.
(2) V územním, stavebním a ve společném územním a stavebním řízení je dotčeným
orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemní komunikaci
a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,
b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné
účelové komunikace.
(3) Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní, stavební a společné
územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné
účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou
dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí.6) K žádosti o zahájení územního, stavebního a
společného územního a stavebního řízení pro stavbu tunelu nad 500 m navrhovatel přikládá
kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním právním předpisem5) bezpečnostní dokumentaci,
která obsahuje bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. Nevykonává-li Ministerstvo
dopravy působnost speciálního stavebního úřadu je dotčeným orgánem v územním, stavebním
a společném územním a stavebním řízení pro stavbu tunelu nad 500 m.
(4) Prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní
komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení
speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení.
Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a
místní komunikace.
§ 16
(1) Pokud jsou záměry pozemních komunikací povolovány podle stavebního
zákona, posoudí stavební úřad v řízení o návrhu na povolení záměru také požadavky na
plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. K návrhu na povolení záměru
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stavby pozemní komunikace stavebník 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 návrhu na povolení
záměru podle stavebního zákona. Pokud Policie České republiky nevydá vyjádření do 30
dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení, platí, že k
záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se
záměrem souhlasí.
(2) K návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona, kterým je stavba
tunelu nad 500 m, stavebník kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem připojí
také bezpečnostní dokumentaci obsahující bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m
a vyjádření Ministerstva dopravy k této dokumentaci, které je podkladem v řízení o
návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona. Pokud Ministerstvo dopravy
nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné
pro posouzení, platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů
chráněných tímto zákonem se záměrem souhlasí.
§ 18
Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace
Jestliže zanikl dopravní význam dálnice, silnice nebo místní komunikace a nebylo
rozhodnuto o změně kategorie pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad
o jejím zrušení. Speciální stavební Stavební úřad neprodleně rozhodne o změně v užívání
stavby nebo o jejím odstranění.
§ 18g
Posouzení stavby a její dokumentace
(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení, společného povolení, kterým se
stavba umisťuje a povoluje, nebo o kolaudaci pro stavbu pozemní komunikace, která je
zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit posouzení dokumentace podle
zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska
zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen „audit bezpečnosti
pozemních komunikací“).
(1) Osoba, která podává návrh na povolení záměru, povolení zkušebního provozu
nebo návrh na 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“).
(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 podléhá
a) návrh dokumentace záměru,
b) návrh projektové dokumentace,
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c) provedená stavba pro zkušební provoz a
d) dokončená stavba pro kolaudaci.
(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje
zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních
vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy
na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní
komunikace pro účastníky silničního provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu
vyhodnocením, zda a jakým způsobem vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů,
kterým nevyhověla, uvede důvody jejich nepřijetí.
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o
návrhu na
a) stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
povolení záměru zprávu a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b)
a
b) kolaudaci vydání kolaudačního rozhodnutí zprávu a vyhodnocení u stavby podle
odstavce 2 písm. c) a d).
(5) Ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, pro stavbu pozemní komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží
provedení zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním
řádu5).
(5) V řízení o povolení záměru podle odstavce 1 stavební úřad uloží provedení
zkušebního provozu podle stavebního zákona.
(6) Speciální stavební úřad ve stavebním nebo ve společném územním a stavebním a
při kolaudaci podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) Stavební
úřad v řízení o povolení záměru nebo v kolaudačním řízení podle stavebního zákona
ověří, zda je předložená zpráva a vyhodnocení podle odstavce 4 úplná a zda zpráva byla
zpracována k tomu oprávněnou osobou.
(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv
součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní
komunikace a vliv charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této
pozemní komunikaci. Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 25
Zvláštní užívání
(1) K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem
nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení
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příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené
pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních
případech se souhlasem Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním
podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o
veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o
kterých rozhodne silniční správní úřad.
(2) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické
nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví
podmínky zvláštního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti
k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.
(3) Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o
vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické
osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu
užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí
o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci.
(4) Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě
odůvodněné žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání.
(5) V době branné pohotovosti státu není třeba povolení ke zvláštnímu užívání pro
vozidla Armády České republiky.
(6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je
a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10) není-li umožněno opatřením
obecné povahy podle § 24b,
b) užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla2) silničními motorovými vozidly, jejichž
nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis2),
c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám
těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních
hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,
d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v
silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
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e) d) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže
by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
f) e) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České
republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo
gumovými obručemi,
g) f) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a
přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního
právního předpisu.13a)
(7) Zvláštní užívání spočívající v zřízení a provozování reklamního zařízení může
povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li zřízení a provozování
reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:
a) nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními,
b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na
pozemní komunikaci,
c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad
vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel
s konstrukcí reklamního zařízení a
d) reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném
území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo
souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od
reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich
silničním pomocném pozemku.
Podmínky stanovené v povolení musí trvat po celou dobu platnosti povolení. Zánik
některé z podmínek je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do 30 dnů příslušnému
silničnímu správnímu úřadu, který povolení odejme.
(8) Věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle odstavce 1 nebo v
rozporu s ním, s výjimkou reklamních zařízení, je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně
po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu. Neučiní-li tak, zajistí odstranění a
likvidaci věci příslušný silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.
(9) Nemůže-li příslušný silniční správní úřad zjistit vlastníka věci umístěné, zřizované
nebo provozované bez povolení podle odstavce 1, s výjimkou reklamních zařízení, zveřejní
výzvu k odstranění věci způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů ode
dne zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci věci na náklady vlastníka dotčené pozemní
komunikace nebo správce, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován
prostřednictvím správce. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo
správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,
vlastníka věci dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých
odstraněním a likvidací věci.
(10) Silniční správní úřad je povinen do sedmi dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení
nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci
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nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání vydaného
příslušným silničním správním úřadem, vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho
odstranění. Vlastník reklamního zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně, nejdéle do
pěti pracovních dnů po doručení výzvy příslušného silničního správního úřadu odstranit.
Neučiní-li tak, je silniční správní úřad povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a
následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto
zařízení. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na
skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.5)
(11) Nemůže-li silniční správní úřad zjistit vlastníka reklamního zařízení zřizovaného
nebo provozovaného bez povolení ke zvláštnímu užívání, zveřejní výzvu k odstranění
reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů ode dne
zveřejnění výzvy je povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit
odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené pozemní komunikace,
na které je reklamní zařízení neoprávněně umístěno, nebo jejího správce, je-li výkon správy
dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. Odstranění reklamního
zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení
bylo povoleno stavebním úřadem.5)
(12) Umísťování věcí na dálnici, silnici a místní komunikaci, které jsou uvedeny v §
14 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) až d), není zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní
komunikace, vyžaduje však předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace.
(13) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání
dálnice, silnice a místní komunikace a náležitosti rozhodnutí v této věci.
(14) V případě, že je v podmínkách zvláštního užívání podle odstavce 6 písm. a)
požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu policejní doprovod,
je osoba, na jejíž žádost bylo povolení vystaveno, povinna uhradit náklady s tímto spojené
Policii České republiky.
(15) Prováděcí předpis stanoví výši náhrad za poskytnutí policejního doprovodu.
§ 30
(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo
pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II.
třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se
stavba umisťuje a povoluje.5) povolení záměru podle stavebního zákona.
(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou
pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky,
tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,
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b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace
I. třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a
místní komunikace II. třídy.
(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení
silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné
nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27),
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5
m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých
budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se
stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.
Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné
straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.
(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro
případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné
uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů.
§ 32
(1) V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním
správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených
a) umisťovat a provádět stavby, které podle zvláštních předpisů5) vyžadují povolení, souhlas
nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě
vozovky.
Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o
stavebním řádu.5)
(2) Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové
osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a
energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
(3) V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení
nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu.
§ 37
Styk s dráhami
(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v
úrovni kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) je možné zřídit na
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a) tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo
b) jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.
(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze,
a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na
pozemní komunikaci, a
b) jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160 km.h-1.
(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace
příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení podle odstavce 1 písm. b) opatří
závazné stanovisko vyjádření drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na
dráze v případě zřízení přejezdu a závazné stanovisko vyjádření Policie České republiky k
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. Pokud přejezd
vyžadující povolení podle tohoto zákona, souvisí se záměrem povolovaným podle
stavebního zákona, rozhodne o něm stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení
záměru podle stavebního zákona. Podkladem v řízení o návrhu na povolení záměru
podle stavebního zákona jsou vyjádření uvedená ve větě první. Pokud dotčený orgán
nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné
pro posouzení, platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů
chráněných tímto zákonem se záměrem souhlasí.
(4) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace může příslušný silniční
správní úřad se souhlasem drážního správního úřadu rozhodnout o zrušení přejezdu.
(5) Zabezpečovací zařízení na přejezdu s dráhou umísťuje a udržuje vlastník dráhy.
Vlastník dráhy je povinen udržovat v řádném stavu pozemní komunikaci na přejezdu bez
závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi
závorami, a to v celé šíři tělesa pozemní komunikace. Pokud šířka pozemní komunikace na
přejezdu neodpovídá šířce jejích přilehlých úseků, je vlastník dráhy povinen přejezd při jeho
rekonstrukci přiměřeně rozšířit; u silnice a místní komunikace užší než 5 m musí být na
přejezdu zachována volná šířka alespoň 5 m.
(6) U silnice a místní komunikace I. a II. třídy je vlastník dráhy povinen zajistit
a) úpravu přejezdu umožňující plynulé najíždění silničních vozidel,
b) opatření na přejezdu v souvisle zastavěném území obcí, aby chodci při přechodu dráhy
nebyli nuceni používat vozovky silnice nebo místní komunikace,
c) aby umístěná drážní zařízení nebránila nutnému rozhledu uživatelů silnice nebo místní
komunikace a s výjimkou trolejových vedení nezasahovala do prostoru nad jejich vozovku do
výše 5 m; zařízení, která tomu neodpovídají, musí být při rekonstrukci dráhy přemístěna nebo
odstraněna.
(7) Je-li to z technických důvodů nutné nebo žádá-li to veřejný zájem, může být kromě
tramvajové a trolejbusové dráhy vedena po pozemní komunikaci i jiná dráha, a to způsobem
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přiměřeným místním poměrům tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných
vlastníků i provozovatelů a aby nebyl vzájemně ohrožován jejich provoz. Případné střety
zájmů rozhoduje příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního správního úřadu.
(8) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy13) pro styk pozemní
komunikace s dráhou, pro jejich křížení, zabezpečení těchto křížení a pro používání pozemní
komunikace k vedení dráhy.
§ 38
Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách
(1) Pokud v důsledku jiné investiční výstavby bude dlouhodobě nebo trvale
znemožněno užívání pozemní komunikace nebo její části, je objednatel této výstavby povinen
na svůj náklad provést přeložku pozemní komunikace nebo postavit náhradní pozemní
komunikaci. Vlastníkem této pozemní komunikace je vlastník překládané nebo nahrazené
pozemní komunikace. Nabyl-li objednatel vlastnické právo k pozemku, na který byla tato
pozemní komunikace umístěna, popřípadě silničnímu pomocnému pozemku, převede jej
bezúplatně vlastníkovi překládané nebo nahrazené pozemní komunikace.
(2) Má-li se při velké stavbě nebo při rozsáhlých těžebních pracích nebo terénních
úpravách vyžadujících stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních předpisů5)
povolení záměru podle stavebního zákona používat silnice nebo místní komunikace v
rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto
pozemních komunikací, musí být objednatelem díla a na jeho náklad zajištěny potřebné
úpravy dotčené pozemní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající
předpokládanému provozu, a to v dohodě s vlastníkem silnice nebo místní komunikace.
(3) Nedojde-li k dohodě, rozhodne o rozsahu potřebných úprav dotčené pozemní
komunikace, případně o stanovení tras staveništní dopravy nebo o vybudování objížďky
příslušný stavební úřad na základě stanoviska vyjádření příslušného silničního správního
úřadu. Příslušný silniční správní úřad je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení
žádosti o jeho vypracování. Pokud silniční správní úřad nevydá vyjádření do 30 dnů od
doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení, platí, že k
žádosti nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem s
návrhem uvedeným v žádosti souhlasí.
§ 40
Výkon státní správy
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové
komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský
úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad, stavební úřad a
újezdní úřad.
(2) Ministerstvo dopravy
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a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o
změnách těchto kategorií,
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle
tohoto zákona ve věcech dálnic,
d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené
působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje územnímu rozvojovému plánu,
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním a
společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazné
stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu
energetické infrastruktury 38) z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s
výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,
g) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí a krajů z hlediska řešení dálnic a silnic
I. třídy,
h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí
inteligentního dopravního systému,
i) projednává přestupky podle § 42b odst. 5,.
k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury38).
(3) Krajský úřad
a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru
stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně
kategorie nebo třídy,
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a
Ministerstvem dopravy,
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,
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e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení územním plánům obcí z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na
neveřejné účelové komunikaci,
c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž
projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků podle §
42a odst. 4 písm. c) a § 42b odst. 1 písm. u), v), w) a x) t), u), v) a w) je místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní
vážení,
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí a regulačním plánům a závazné stanovisko v
územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
(5) Obecní úřad
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místní komunikace z této kategorie,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou
věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.
(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních
správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán.
Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních
správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.
(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému
elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je
evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány
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údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly
dokladů prokazujících úhradu mýtného,
c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a totožnost přepravované osoby, k jejíž
přepravě se má vztahovat osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. h)
nebo i), a podrobit vozidlo kontrole úhrady časového poplatku nebo naplnění důvodu pro
osvobození vozidla od zpoplatnění.
(9) Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a), b) a d) a
odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) a odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c)
zjištěné nízkorychlostním kontrolním vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a
odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který přestupek zjistil jako první. Státní fond dopravní
infrastruktury oznamuje celnímu úřadu podezření ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 7 a
§ 42b odst. 1 písm. r), s) a t).
(10) Ve věcech týkajících se připojení pozemních komunikací podle § 10,
s výjimkou případů, kdy o něm rozhoduje stavební úřad rozhodnutím o povolení
záměru podle stavebního zákona, je příslušný krajský stavební úřad, pokud jde o
připojení týkající se dálnice nebo silnice I. třídy nebo úpravy či zrušení takového
připojení, v ostatních případech územní pracoviště krajského stavebního úřadu.
_____________
38)
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.
§ 42a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto
povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo
místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání nebo v opatření
obecné povahy podle § 24b,
c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník
reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s
§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst.
9 nebo 10,
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e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu
bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k
dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo
příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,
i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm.
a) až g) zakázána,
j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,
k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového
poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na
svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez
povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o) n) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace
I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto
pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p) o) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí
provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace
anebo přírodními vlivy, nebo
q) p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní
na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů
nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání.
(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 21 užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci
vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění.
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(3) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 22j
a) užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
b) užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení
mýtného nebo zadá tyto údaje chybně,
c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u
provozovatele systému elektronického mýtného, nebo k zaevidování vozidla poskytne
nesprávné údaje,
d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti
elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo
e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
f) nezajistí úhradu mýtného.
(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu
kontrolnímu vážení,
b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo
c) řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení
hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu,
d) v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračuje v jízdě vozidlem nebo jízdní
soupravou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot
nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.
(5) Fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 36 odst. 6
a) neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní komunikace v případě havárie
této sítě nebo tohoto vedení anebo tuto havárii neprodleně neoznámí vlastníku, popřípadě
správci pozemní komunikace, nebo
b) neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace provedení nezbytných prací k
bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí nebo
nezabezpečí místo provádění těchto prací.
(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí
přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení
silničního správního úřadu.
(7) Fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění
dopustí přestupku tím, že
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a) oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle §
21b odst. 1, aniž by byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,
b) jím provozovaným vozidlem, které je osvobozeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná
pozemní komunikace, aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1
písm. b) oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 21b odst. 5.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a
q) n) a p),
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6,
d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), odstavce 3 a odstavce 7 písm.
a),
e) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
f) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b) a c),
g) příkazem na místě do 1 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b),
h) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3,
i) příkazem na místě do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),
j) příkazem na místě do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),
k) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c).

§ 42b
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto
povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo
místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
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určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání nebo v opatření
obecné povahy podle § 24b,
c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník
reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s
§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,
d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst.
9 nebo 10,
e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu
bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k
dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo
příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,
i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm.
a) až g) zakázána,
j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,
k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového
poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,
m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na
svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez
povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
o) n) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace
I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto
pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,
p) o)jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí
provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo
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jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace
anebo přírodními vlivy,
q) p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní
na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů
nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,
r) q) jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění oznámí osvobození vozidla
od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 21b odst. 1, aniž by byly
naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,
s) r) jím provozovaným vozidlem, které je osvobozeno od zpoplatnění, je užita zpoplatněná
pozemní komunikace, aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo podle § 21 odst. 1
písm. b) oznámeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury,
t) s) jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění nesplní oznamovací povinnost
podle § 21b odst. 5,
u) t) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní soupravu,
u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených
zákonem o silničním provozu,
v) u) jako odesílatel zásilky přepravované v kontejneru nebo výměnné nástavbě v rozporu s §
38a odst. 5 nevydá doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru nebo
výměnné nástavby,
w) v) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy v rozporu s § 38a odst. 5 nezajistil, aby
byly ve vozidle nebo v jízdní soupravě k dispozici doklady vydané odesílatelem k
přepravované zásilce,
x) w) jako odesílatel zásilky v rozporu s § 38a odst. 5 vydá k přepravované zásilce doklad, v
němž uvede nižší hmotnost zásilky, kontejneru nebo výměnné nástavby, než je jejich skutečná
hmotnost, pokud je u vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno nedodržení
hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou překročení
největších povolených rozměrů vozidel nebo jízdních souprav,
y) x) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení
tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu2).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému
elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 22i
a) nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného, k zaevidování poskytne
nesprávné údaje nebo nenahlásí bez zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k
zaevidování,
b) nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla,
c) nezajistí úhradu mýtného,
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d) přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není
vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci,
e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému
elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo
f) nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením
a jeho užívání.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 36 odst. 6 neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní
komunikace v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo havárii neprodleně
neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,
b) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace
provedení nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení
anebo neoznačí nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací, nebo
c) v rozporu s § 36 odst. 5 nesplní povinnost zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný
dozor při provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo místní komunikaci.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním
ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního
zařízení bez povolení silničního správního úřadu.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel služby
inteligentního dopravního systému dopustí přestupku tím, že užívá součást inteligentního
dopravního systému, která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo poskytuje
službu inteligentního dopravního systému způsobem neodpovídajícím těmto specifikacím.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), u), v) a x) t), u) a w) a
odstavce 5,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a
q) n) a p),
c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) o) a odstavců 3 a 4,
d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), r), w) a y) a odstavce 2,
e) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. s) a t) r) a s).
§ 43
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Společná ustanovení k § 42a a 42b
(1) Jde-li o přestupek podle § 42b odst. 1 u) t), činí výměra pokuty 9 000 Kč za
každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní
soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu. Není-li nejvyšší povolená hmotnost
vozidla nebo jízdní soupravy překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5 000 Kč.
Bylo-li zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozidla i jízdní soupravy, určí se
výměra pokuty podle největšího překročení. Bylo-li kontrolním vážením zjištěno nedodržení
jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, věty první a druhá se
nepoužijí.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává v přenesené působnosti obecní úřad
obce s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené v § 40
odst. 2 písm. i), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 9. Přestupky podle §
42a odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4 písm. a), b), c) a d) může projednat příkazem na místě Policie
České republiky nebo celní úřad. Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a
k) může projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky.
(3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle
§ 42b odst. 1 písm. u) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo
kontrolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je příjmem
Státního fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo
kontrolní vážení provedeno, a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu,
který pokutu uložil.
(4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním
vážení zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu,
současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo jízdní
soupravy.
(5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav
není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c), pokud prokáže, že
odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl
nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést
kontrolu hmotnosti zásilky. Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm.
c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení
hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem o
silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu
během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit.
(6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek uvedený v
příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční
dopravě28) osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly
podle zvláštního právního předpisu14) nebo jeho odpovědným zástupcem, zašle kopii
pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14), v jehož
územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu.
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(7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a
jeho fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis.
§ 43a
Vybírání kaucí
(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového
vozidla
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání
uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, nebo
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v
§ 42b odst. 1 písm. u) t) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné podezření, že se bude
vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno
s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.
(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového
vozidla
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání
uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, nebo
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v
§ 42b odst. 1 písm. u) t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo
že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě
nebylo vůbec možné.
(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo
mezinárodního práva.
(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a
podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném
potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení
řízení o přestupku.
(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči,
jedno vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu
provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České
republiky nebo Celní správy.
(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno
vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a
převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V
případě, že kauci vybral celník a k vedení řízení o přestupku není příslušný celní úřad, předá
Celní správa jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o
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přestupku a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet
tohoto úřadu.
§ 44
Společná ustanovení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto
zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas
anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem, s výjimkou stanoviska podle § 16 odst. 2.
(2) Při převodu dálnice nebo silnice včetně silničního pozemku z vlastnictví státu do
vlastnictví kraje nebo obce v souvislosti se změnou kategorie nebo třídy pozemní komunikace
podle § 3 odst. 3 a při převodu investiční výstavbou dotčeného pozemku z vlastnictví státu na
jiné osoby podle § 38 odst. 1 se nepoužijí předpisy vyžadující k převodům majetku státu na
jiné osoby zvláštního souhlasu nebo výjimky20). Tyto předpisy se rovněž nepoužijí při
převodech silnic, místních nebo účelových komunikací včetně silničních pozemků z
vlastnictví krajů nebo obcí do vlastnictví státu v souvislosti se změnou kategorie nebo třídy
pozemní komunikace a při převodech silničních pozemků včetně příslušenství stavby dálnice
nebo silnice z vlastnictví jiných osob podle § 38 do vlastnictví státu.
§ 46
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3 a výši sazeb
mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit nejpřísnější emisní úroveň
vozidel a dobu, po kterou se u těchto vozidel podle § 22 odst. 2 písm. a) neukládá příslušná
část mýtného, a výši slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při
uplatnění slevy na mýtném podle § 22 odst. 3.
(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst.
6, § 10 odst. 6, § 12a odst. 3, § 16 odst. 4, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst.
1, § 21a odst. 6, § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, § 22c odst. 2 písm. f), § 22c odst. 7, § 22d
odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, § 24 odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst.
15, § 27 odst. 7, § 29a odst. 9, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b odst. 5, § 38d odst. 4, § 41
odst. 4 a § 43 odst. 7.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn

§3
Zřízení Úřadu pro civilní letectví
(1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen "Úřad")
pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy.
(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní
službě.
(3) Úřad spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen
"Agentura") na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c). Rozsah a
podmínky spolupráce jsou dále upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.
(4) Provádí-li Úřad činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro výnosy z těchto
činností zvláštní účet a vést oddělené účtování nákladů a výnosů. Prostředky účtu je Úřad
oprávněn použít jen na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců, nákup technických zařízení a
financování dalších potřeb nezbytných pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané
prostředky účtu v kalendářním roce jsou příjmem státního rozpočtu. Výkaz o hospodaření s
účtem za příslušný kalendářní rok je Úřad povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup1d) do 6 měsíců od konce příslušného kalendářního roku.
(5) Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1e).
(6) Úřad může svým rozhodnutím pověřit plněním úkolů v oblasti hodnocení shody
nebo vhodnosti použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu
právnickou osobu, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské
unie1f). Úřad pověření odejme za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie1f).
(7) Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a
pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění
letu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1g) a vyřizuje stížnosti na porušování
těchto povinností.
(8) Úřad dohlíží na plnění povinností
a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se
zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1h),
b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1i).
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(9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8 písm. a) a b) provozovatele cestovní
kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský
úřad.
(10) Nesnese-li věc odkladu a je-li to potřebné k plnění závazku vyplývajícího z přímo
použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do doby schválení jeho organizační
struktury nebo její změny podle zákona o státní službě prozatímně postupovat tak, jako by
navržená organizační struktura nebo její změna byla schválena; to neplatí, pokud by tím došlo
ke skončení služebního poměru.
(11) Úřad je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury35).
________________
35)
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.
§ 35
Plochy určené k vzletům a přistáním
(1) Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním
rozhodnutí o využití území,3) určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím
činnostem mohou být využívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených
prováděcím předpisem.
(2) K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých
činnostech lze použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání.
(3) Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze
využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis.
§ 36
Letecká stavba
(1) Leteckou stavbou je
a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení,
b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a
přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a
c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.
(2) Speciálním stavebním úřadem4) pro letecké stavby je Úřad.
(3) Úřad, jako speciální stavební úřad, při kolaudaci podle stavebního zákona posoudí
156

také provozní způsobilost letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
§ 37
Ochranná pásma
(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad
opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování.
Opatřením obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a
jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.
(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí
stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru letecké stavby. V rozhodnutí stavební
úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých
staveb.
(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma
a) letišť a
b) leteckých zabezpečovacích zařízení.
(3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma
a) se zákazem staveb,
b) s výškovým omezením staveb,
c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,
d) se zákazem laserových zařízení,
e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,
f) hluková4a) a
g) ornitologická.
(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma
a) radiolokačních zařízení,
b) navigačních zařízení,
c) komunikačních zařízení,
d) zařízení pro leteckou meteorologickou službu,
e) zařízení pro leteckou informační službu,
157

f) světelných a rádiových návěstidel a
g) podzemních leteckých staveb.
§ 40
V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen
se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému
provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem.
§ 40
(1) V ochranných pásmech leteckých staveb lze umisťovat stavby a zařízení jen se
souhlasem stavebního úřadu. Stavební úřad souhlas udělí, nebude-li stavba nebo
zařízení bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt
vyžadující ochranu před hlukem.
(2) V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět činnosti a provozovat
zařízení jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li činnost nebo zařízení
bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost.
§ 41
(1) K umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma je nutný souhlas Úřadu
stavebního úřadu a Ministerstva obrany, jestliže jde o
a) stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem,
b) stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které
vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu,
c) zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých
palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových
závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné
elektrárny a vysílací stanice.
(2) Provozovatel přenosové soustavy vedení a zařízení 110 kV a více (dále jen
"vedení") je povinen na žádost osoby, která v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo
činnosti vytváří kartografické znázornění přenosové soustavy vedení, sdělit ve vhodné formě
aktuální zeměpisné souřadnice umístění stožárových konstrukcí vedení a nákres trasy vedení
mezi nimi.
§ 84d
Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení
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(1) Ke vzletům a přistáním při pravidelném provozu sportovních létajících zařízení
může být použito
a) letiště, pokud letecká informační příručka stanoví provoz určitého druhu sportovního
létajícího zařízení na tomto letišti, nebo se souhlasem provozovatele tohoto letiště,
b) plochy trvale užívané ke vzletům a přistáním letadel a vymezené k tomuto účelu v územně
plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí rozhodnutí o povolení záměru, za
předpokladu souhlasu vlastníka nebo provozovatele plochy a obce, na jejímž území se plocha
nalézá.
(2) Ke vzletům a přistáním při nepravidelném provozu motorových sportovních
létajících zařízení a pravidelném i nepravidelném provozu nemotorových sportovních
létajících zařízení může být použito jakékoliv další plochy, vyslovil-li s využíváním plochy k
tomuto účelu souhlas vlastník plochy, při splnění následujících podmínek:
a) plocha leží mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 100 m od obytných budov a
při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 50 m od sportovních létajících zařízení osoby
nezúčastněné na provozu,
b) plocha leží mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, pokud k
využívání území k tomuto účelu nedal souhlas příslušný orgán ochrany přírody, a
c) plocha leží mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí
přirozené akumulace vody, pokud k využívání území pásem hygienické ochrany vodních
zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody nedal souhlas příslušný
vodohospodářský orgán.

§ 88
(1) Ministerstvo dopravy podle tohoto zákona
a) vykonává správu letadlových adres přidělených České republice mezinárodní organizací,
b) zajišťuje provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho
provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele,
c) ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra zajišťuje leteckou službu
pátrání a záchrany,
d) rozhoduje o udělení a odnětí přepravního práva leteckým dopravcům Evropské unie,
e) rozhoduje o povolení a o zrušení povolení k provozování pravidelné obchodní letecké
dopravy a nepravidelné obchodní letecké dopravy leteckého dopravce ze třetí země,
f) schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení a
výcvikové osnovy,
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g) uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy,
h) pověřuje právnickou osobu výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení
a odnímá udělené pověření,
i) projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních
létajících zařízení,
j) jmenuje zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost
letectví a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1c),
k) je dotčeným orgánem státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace a v
územním řízení, týkají-li se leteckých staveb,
l) k) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a vyjádření k územně plánovací
dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy,
m) l) vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení databáze, chrání a
zpřístupňuje databázi podle § 51a,
n) m) předává Evropské komisi zprávu o uplatňování přístupu spravedlivého posouzení podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení událostí v civilním
letectví37).
(2) Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím
Úřadu vydaným podle tohoto zákona. Při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o odejmutí
průkazu způsobilosti k výkonu činnosti člena leteckého personálu z důvodu zdravotní
nezpůsobilosti je Ministerstvo dopravy vázáno stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.
(3) Ministerstvo dopravy je odvolacím orgánem ve správním řízení proti rozhodnutím
pověřené osoby vydaným podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím
Ústavu vydaným podle tohoto zákona.
(5) Ministerstvo dopravy je oprávněno v mimořádných situacích, které bezprostředně
a vážně ohrožují civilní letectví, vydat příkazy k provádění letů na dobu nezbytně nutnou.
§ 89
(1) Úřad
a) spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a uzavírá s ní smlouvu o
podmínkách spolupráce,
b) plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie1e),
c) pověřuje
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1. právnickou osobu plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo vhodnosti k použití
složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu a odnímá udělené pověření,
2. posuzováním a ověřováním shody vlastností výrobku, posuzováním a ověřováním letové
způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu a
pozastavuje nebo odnímá udělené pověření,
3. lékaře poskytovatele zdravotních služeb a po dohodě s Ministerstvem obrany a
Ministerstvem zdravotnictví určuje poskytovatele zdravotních služeb,
4. fyzickou nebo právnickou osobu vyhodnocováním letových řádů leteckých dopravců a
vydáváním s tím souvisejících doporučení,
d) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v
případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a vyřizuje
stížnosti na porušování těchto povinností,
e) rozhoduje
1. o schválení typu výrobku a posuzuje a ověřuje shodu vlastností výrobku,
2. o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost,
3. o schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného výrobku a vydává osvědčení
letové způsobilosti,
4. o letové nezpůsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné
osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,
5. o stanovení druhu letiště a o jeho změně,
6. o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části,
f) provádí kontroly letové způsobilosti,
g) zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,
h) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,
i) schvaluje, uznává a kontroluje způsobilost letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení k jejich použití v civilním letectví,
j) vydává, pozastavuje platnost a odnímá oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby,
zkoušek, instalace, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn výrobků, letadlových
částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
k) přiděluje a odnímá letadlovou adresu a vede seznam všech přidělených letadlových adres,
l) vede evidenci leteckého personálu, vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu a
uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje
nebo odnímá průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho
odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní
způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen
leteckého personálu oprávněn,
m) schvaluje bezpečnostní letovou normu provozovatele a odchylku od bezpečnostní letové
normy provozovatele pro jednotlivý let,
n) vydává povolení k provozování letiště a rozhoduje o jeho zrušení,
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o) vede evidenci letišť,
p) určuje provozované letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště a
pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům,
q) dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se
dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a
orientace,
r) dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v
letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1i),
s) je příslušným úřadem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového
provozu16),
t) projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních
létajících zařízení,
u) kontroluje plnění povinností tuzemského leteckého dopravce vypracovat plán pomoci
obětem leteckých nehod a jejich příbuzným,
v) sleduje provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní
doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a
incidentů v civilním letectví19),
w) projednává přestupky fyzických a právnických osob na úseku zavedení postupů pro
sledování provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní
doporučení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a
incidentů v civilním letectví19) a
x) vede Letecký rejstřík a rozhoduje o
1. zápisu letadla do Leteckého rejstříku a o výmazu letadla z Leteckého rejstříku,
2. zápisu zástavního práva k letadlu do Leteckého rejstříku a o výmazu zástavního práva z
Leteckého rejstříku,
3. předběžném přidělení poznávací značky nebo letadlové adresy,
4. přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovacímu zařízení a sportovnímu létajícímu
zařízení a
5. změně údajů zapisovaných do Leteckého rejstříku.
(2) Úřad dále
a) schvaluje a zrušuje provozní způsobilost letiště,
b) je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby,
c) zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb,
d) v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí zřizuje ochranná hluková pásma,
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e) b) uděluje souhlas
1. ke zřizování k provozování zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech
leteckých staveb a mimo ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících
stanovenou výšku, nebo staveb a zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu
nebo mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení,
2. právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké
meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a
monitorování letu, služby tvorby letových postupů,
3. právnické nebo fyzické osobě k poskytování odbavovacích služeb a rozhoduje o jeho
odnětí,
4. k provozování leteckých veřejných vystoupení,
f) c) v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje vzdušný prostor České republiky,
g) d) vydává opatření obecné povahy, kterým se omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného
prostoru České republiky,
h) e) pověřuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb a
odnímá udělené pověření,
i) f) vydává osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi18),
j) g) určuje právnickou osobu a ruší určení právnické osoby k poskytování letových
provozních a meteorologických služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího vytvoření jednotného evropského nebe a jeho fungování17),
k) h) schvaluje smlouvu o využití služeb uzavřenou podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském
nebi18),
l) i) zrušuje oprávnění právnické osoby poskytovat letové provozní služby nebo
meteorologické služby na základě smlouvy o využití služeb uzavřené podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího poskytování letových navigačních služeb v
jednotném evropském nebi18),
m) j) v dohodě s Ministerstvem obrany vyhrazuje části vzdušného prostoru České republiky k
létání,
n) k) uveřejňuje sdělení o tom, že je užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad
určitými oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné v Letecké informační příručce nebo jiným
vhodným způsobem,
o) l) vydává
1. opatření obecné povahy, kterým se zavádí opatření k regulaci odbavovacích služeb z
důvodu zajištění bezpečnosti nebo provozního přetížení letiště,
2. povolení k létání letadla bez pilota,
3. licenci k provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její změně nebo jejím
odejmutí,
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4. osvědčení leteckého provozovatele a rozhoduje o jeho odejmutí,
5. povolení k provozování leteckých prací,
6. povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
7. omezení nebo zákaz létání určitého sportovního létajícího zařízení,
p) m) rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto
rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu,
q) n) zabezpečuje výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, pokud není
zabezpečen pověřenou osobou,
r) o) pověřuje právnickou osobu výkonem státního dozoru nad poskytováním letových
navigačních služeb a odnímá udělené pověření,
s) p) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy6b) a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie,
t) q) zabezpečuje koordinaci civilního letového provozu s vojenským letovým provozem,
u) r) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na
letišti a plní další úkoly příslušného orgánu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího pravidla a postupy pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na
letištích35),
v) s) dohlíží na plnění povinností zaměstnavatelů a organizací při uplatňování přístupu
spravedlivého posouzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
hlášení událostí v civilním letectví37),
w) t) je příslušným úřadem pro osvědčování osob a organizací a vykonávání dohledu nad
nimi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v
oblasti civilního letectví1c).
(3) Úřad na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy
a) plní úkoly příslušného orgánu, včetně informační povinnosti členského státu Evropské unie
vůči Evropské komisi, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) a předpisů vydaných na jeho základě,
b) vydává, aktualizuje a zveřejňuje národní programy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23) nebo podle
rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je
součástí právního řádu,
c) provádí ověření a přezkum spolehlivosti osob vstupujících do bezpečnostního vyhrazeného
prostoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23),
d) schvaluje bezpečnostní program letiště a jeho změny,
e) uděluje souhlas k umožnění vnesení věci, jejíž vnášení do prostoru letiště a na palubu
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letadla je zakázáno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23),
f) uděluje a odnímá souhlas k provádění bezpečnostní kontroly v souvislosti s nákladem a
poštovními zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu,
g) je správcem rejstříku osob oprávněných provádět bezpečnostní kontrolu související s
nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta,
h) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborné přípravy podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy23),
i) vydává a zrušuje povolení k uskutečňování odborného výcviku psovodů a psů určených k
odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu
civilního letectví před protiprávními činy 23),
j) vydává a zrušuje povolení k užití psa určeného k odhalování výbušnin při provádění
detekční kontroly,
k) vydává a zrušuje povolení k zajištění provádění detekční kontroly odlišným způsobem, než
jaký stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu civilního letectví
před protiprávními činy23),
l) stanovuje, mění a zrušuje základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany
civilního letectví před protiprávními činy podle § 86d,
m) stanovuje, mění a zrušuje zvláštní opatření obsahující odchylky od ustanovení přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před
protiprávními činy23) podle § 86e a
n) rozhoduje o nařízení, změně a zrušení mimořádného opatření podle § 86f.
§ 92
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení
nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 18 odst. 3 vykonává činnost leteckého personálu bez platného průkazu
způsobilosti,
d) v rozporu s § 19 odst. 4 vykonává činnost leteckého personálu přesto, že ví o nemoci nebo
o takových změnách zdravotního stavu, které omezují nebo vylučují výkon této činnosti,
e) v rozporu s § 40 zřídí provozuje zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké
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stavby bez souhlasu Úřadu,
f) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
g) v rozporu s § 54 nesplní příkaz velitele letadla,
h) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
i) v rozporu s § 81 odst. 1 užije sportovní létající zařízení za účelem dosažení zisku,
j) v rozporu s § 84c odst. 1 řídí sportovní létající zařízení bez platného pilotního průkazu,
k) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz
vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
l) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, poskytovatele
letových navigačních služeb, leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací nebo
leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
m) provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence nebo povolení, provozuje letecké práce
nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení, nebo provozuje letiště bez povolení,
nebo
n) ohrozí bezpečnost letového provozu tím, že poškodí leteckou stavbu nebo jiné zařízení,
které je součástí této stavby, nebo naruší činnost leteckého pozemního zařízení.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel
nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neprodleně neohlásí nebo
nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) jako provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel
kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
c) jako konzultant v rozporu s § 55a odst. 3 nezachová mlčenlivost,
d) jako provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s §
55b odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,
e) jako provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou
způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám
letové způsobilosti,
f) jako provozovatel letadla provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené
jeho provozem, nebo
g) jako provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez
pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem.
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(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro
přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který
se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní
čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší
provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,
b) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými
v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů
ve vzdušném prostoru26),
c) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
d) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu
nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26),
e) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a
incidentů v civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného
incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti
letectví,
2. jako osoba zúčastněná na nehodě nebo vážném incidentu neoznámí neprodleně Ústavu, že
došlo k nehodě nebo vážnému incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijala na základě jeho
bezpečnostního doporučení, nebo
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem
vydané bezpečnostní doporučení, nebo
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v
civilním letectví37)
1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené
lhůtě nebo stanoveným způsobem, nebo
2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), j) nebo l), odstavce 2 písm. c)
nebo d) nebo odstavce 3 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3 nebo písm. f),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), i) nebo n), odstavce 2
písm. b) nebo g) nebo odstavce 3 písm. a),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f) nebo h),
odstavce 2 písm. e) nebo f) nebo odstavce 3 písm. b), c) nebo písm. e) bodu 4, nebo
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e) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo m) nebo
odstavce 3 písm. d).
(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e) nebo f),
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), i) nebo j), nebo odstavce 3 písm.
b) nebo c), nebo
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), nebo odstavce 3 písm. d).

§ 93
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje,
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo zařízení
nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení,
c) v rozporu s § 40 zřídí provozuje zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké
stavby bez souhlasu Úřadu,
d) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,
e) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu,
f) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo neuposlechne zákaz
vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování bezpečnosti civilního letectví,
g) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého dopravce,
poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých prací nebo
leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů,
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu způsobilosti,
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace nebo
konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých pozemních
zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných pravidlech v oblasti
civilního letectví30) bez oprávnění,
j) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo
k) provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez licence
nebo bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez
povolení.
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(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel nebo
osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí nebo nedoloží Úřadu
veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku,
b) provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel
kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1,
c) koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost bez
pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem,
d) provozovatel letiště
1. nezašle zprávu o hlukové situaci na letišti ve stanovené lhůtě Úřadu podle § 42a odst. 1,
2. nedoplní zprávu o hlukové situaci na letišti podle § 42a odst. 2,
3. nezavede provozní omezení ke snížení hluku na letišti stanovené v rozhodnutí Úřadu
vydaném na základě § 42b odst. 1,
4. uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 42g, nebo
5. způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o terénu a
překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací31),
e) provozovatel letadla, pilot letadla nebo poskytovatel leteckých služeb v rozporu s § 55b
odst. 1 neoznámí Ústavu bez zbytečného odkladu jiný než vážný incident,
f) provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových provozních
služeb v rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje,
g) poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli letiště
údaje o počtu jím odbavených cestujících,
h) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou způsobilost
nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným kontrolám letové
způsobilosti,
i) provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění odpovědnosti za
škody způsobené jeho provozem,
j) provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení bez
pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, nebo
k) letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou bezpečnostní
letovou normu provozovatele.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro
přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v čase, který
se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije přidělený letištní
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čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného koordinátorem, a tím naruší
provoz letecké dopravy nebo letištní provoz,
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zachování letové
způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení32)
1. provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti bez oprávnění,
2. vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, nebo
3. osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu,
c) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými
v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů
ve vzdušném prostoru26),
d) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26),
e) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu
nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26),
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a
incidentů v civilním letectví19)
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného
incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti
letectví,
2. jako zúčastněná osoba neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému
incidentu,
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijal na základě jeho
bezpečnostního doporučení,
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem
vydané bezpečnostní doporučení, 5. jako tuzemský letecký dopravce nezavede postupy
umožňující ve stanovené lhůtě od oznámení letecké nehody vypracovat seznam osob a
seznam nebezpečného zboží na palubě letadla nebo tyto seznamy nezpřístupní oprávněným
subjektům, nebo
6. jako tuzemský letecký dopravce sdělí třetí osobě nebo neoprávněně použije kontaktní údaje
určené pro případ nehody nebo neoprávněně zveřejní v souvislosti s leteckou nehodou jména
cestujících,
g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v
civilním letectví37)
1. jako osoba povinná nahlásit událost nenahlásí tuto událost nebo ji nenahlásí ve stanovené
lhůtě nebo stanoveným způsobem, nebo
2. jako zúčastněná osoba použije informace poskytnuté z evropské centrální evidence,
h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím hlášení událostí v
civilním letectví37) jako organizace
1. nezřídí povinný systém podávání hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech
nebo nezřídí systém dobrovolného hlášení usnadňující shromažďování údajů o událostech a
jiných informacích souvisejících se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost
letectví,
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2. neohlásí Ústavu ve stanovené lhůtě údaje o události nebo jiné informace související se
skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví shromážděné prostřednictvím
povinného nebo dobrovolného systému hlášení,
3. neurčí jednu nebo více osob zabývajících se shromažďováním, hodnocením,
zpracováváním, analýzou a uchováváním údajů o událostech a jiných informací souvisejících
se skutečnou nebo potenciální hrozbou pro bezpečnost letectví,
4. nezajistí, aby informace získané při zpracovávání hlášení o událostech nebyly používány k
jiným než bezpečnostním účelům, nebo nezajistí ochranu osobních údajů nebo totožnosti
osoby podávající hlášení nebo osoby v hlášení uvedené,
5. nezajistí, aby hlášení o událostech vypracovaná na základě údajů shromážděných z
povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí obsahovala stanovené informace,
nebo aby tato hlášení o událostech byla uchovávána stanoveným způsobem,
6. nezavede postupy pro kontrolu kvality shromážděných a uchovávaných údajů o událostech,
7. neinformuje své zaměstnance nebo další osoby o analýze údajů o událostech
shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo o přijatých
nápravných nebo preventivních opatřeních,
8. nevypracuje postup pro analýzu údajů o událostech shromážděných z povinného nebo
dobrovolného systému hlášení událostí, nepřijme na základě této analýzy vhodná nápravná
nebo preventivní opatření, nerealizuje tato opatření bez zbytečného prodlení nebo nezavede
postup pro sledování provádění a účinnosti těchto opatření,
9. postihne svého zaměstnance nebo jinou osobu, kteří podali hlášení o události nebo kteří
jsou v tomto hlášení uvedeni,
10. nepředá Ústavu ve stanovené lhůtě předběžné výsledky analýzy údajů o událostech
shromážděných z povinného nebo dobrovolného systému hlášení událostí nebo opatření, která
mají být na základě této analýzy přijata, nebo neoznámí Ústavu ve stanovené lhůtě konečné
výsledky provedené analýzy, nebo
11. nepřijme po konzultaci se zaměstnanci interní předpisy popisující způsob zajištění a
realizace přístupu spravedlivého posouzení, nebo přijme takové interní předpisy, které
realizaci tohoto přístupu nezajišťují.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) jako letecký dopravce v rozporu s § 69 odst. 1 nepředá stanovené údaje,
b) jako letecký dopravce v rozporu s § 69a odst. 1, 2 nebo 4 nepředá jím shromážděné údaje
jmenné evidence cestujících nebo nepředá tyto údaje ve stanovené lhůtě nebo stanoveným
způsobem,
c) jako tuzemský letecký dopravce v rozporu s § 68 odst. 2 nevypracuje plán pomoci obětem
letecké nehody a jejich příbuzným nebo v souladu s ním nepostupuje,
d) jako letecký dopravce Evropské unie20) provozuje obchodní leteckou dopravu bez
uděleného přepravního práva,
e) jako letecký dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, neoznámí
Ministerstvu dopravy skutečnosti stanovené v § 70c odst. 6 nebo nesplní podmínku
stanovenou pro výkon přepravního práva v rozhodnutí podle § 70c odst. 4,
f) jako letecký dopravce jiného členského státu
1. v rozporu s § 70f odst. 1 neoznámí zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy nebo
171

nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
2. v rozporu s § 70f odst. 5 neoznámí zahájení nepravidelné obchodní letecké dopravy nebo
nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo
g) jako letecký dopravce ze třetí země
1. provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 71 odst. 6,
2. neoznámí zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné obchodní
letecké dopravy nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71b odst. 3, nebo
3. provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 71c odst. 7.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo g)
nebo odstavce 4 písm. f) nebo písm. g) bodu 2,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2 písm. e) nebo f),
odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g) nebo odstavce 4 písm. e),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. b) nebo písm.
d) bodu 5, odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 6 nebo písm. h) bodu
1 až 7 nebo odstavce 4 písm. a), b), c) nebo d),
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo h),
odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2 nebo 4, písm. h) nebo j), odstavce 3 písm. b) bodu 3,
písm. c), d), písm. f) bodu 4, písm. h) bodů 8 až 11 nebo odstavce 4 písm. g) bodu 1 nebo 3,
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. k), nebo
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), j) nebo k),
odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. i), nebo odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo písm. e).
(6) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i),
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. h), nebo odstavce
3 písm. d), nebo
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo k), nebo odstavce 3 písm. e).
§ 94
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo §
92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo
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2. přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 93
odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e), § 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 odst. 4 písm. a) nebo b),
§ 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel
cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) Policie České republiky, jde-li o přestupky právnické nebo podnikající fyzické osoby podle
§ 93 odst. 4 písm. a) nebo b),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky právnických nebo podnikajících fyzických
osob podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku
provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
d) Ústav, jde-li o přestupky fyzických osob podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 92 odst.
3 písm. e) nebo f), nebo o přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle §
93 odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h), nebo
e) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek právnické nebo podnikající
fyzické osoby podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 4.
(2) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 1 písm. b)
rozhoduje Ministerstvo vnitra.
(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§3
Členění staveb
(1) Pro účely oceňování se stavby člení na
a) stavby pozemní, kterými jsou
1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými
prostory,
2. jednotky,
3. venkovní úpravy,
b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod
energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další
stavby speciálního charakteru,
c) vodní nádrže a rybníky,
d) jiné stavby.
Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška.
(2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi
účelem užití stavby uvedeným v rozhodnutí o povolení záměru, kolaudačním rozhodnutí
nebo v kolaudačním souhlasu nebo ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě
nahrazující stavební povolení nebo v ohlášení či v oznámení stavebníka stavebnímu úřadu
nebo v souhlasu stavebního úřadu nebo v certifikátu autorizovaného inspektora a skutečným
užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o
účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru
nemovitostí5) a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým
stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika
účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.6)
§9
Členění pozemků
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
a) stavební pozemky,
b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice,
zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné
nelesní pozemky,
174

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy,
e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26).
(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na
a) nezastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným
rozhodnutím o povolení záměru, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se
stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní
rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena
nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění,
3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v
jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu
pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v
katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným
účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří,
4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
b) zastavěné pozemky,
1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru
nemovitostí.
(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho
účel užití stanoví vyhláška.
(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen
podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami,
které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a
vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely
oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými
zdmi, pomníky, sochami apod.
(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru
nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným
stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.
_____________________
6)
§ 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
26)
Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 48
Ústřední veterinární správa
(1) Ústřední veterinární správa
a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost
živočišných produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních
předpisů, které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných
produktů a krmiv, plány sledování některých látek a jejich reziduí a zabezpečuje realizaci
těchto koncepcí a plánů,
b) předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování zvířat, včetně
návrhů na jejich financování, a zabezpečuje jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování
pohotovostních plánů, jakož i, v případě hospodářských zvířat po projednání s Agrární
komorou, návrhy na stanovení dalších povinných preventivních a diagnostických úkonů k
předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich
zdolávání, které nejsou uvedeny v § 44 odst. 1 písm. d) větě druhé. Při vzniku mimořádné
situace organizuje činnost krizového centra tlumení nákaz25b),
c) vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány, koordinuje provádění
povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a
nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, rozhoduje o nařízení, změně a
ukončení mimořádných veterinárních opatření a dozírá na jejich plnění, přiznává, pozastavuje
a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede jejich seznam a
navrhuje orgánům Evropské unie, aby byl České republice přiznán status území prostého
nákazy,
d) řídí krajské veterinární správy, rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich
rozhodnutím a proti rozhodnutím Ústavu,
e) řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou činnost, navrhuje
ministerstvu schválení národních referenčních laboratoří a schvaluje referenční laboratoře,
usměrňuje a koordinuje jejich činnost,
f) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných
nedostatků, provádí úřední kontroly a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná
opatření, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z veterinárních a
hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty,
jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se
zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, mají-li tyto výjimky
celostátní povahu nebo se týkají území více krajů,
g) vydává závazné posudky vyjádření podle § 56 v případech, v nichž si jejich
vydávání vyhradí, dává z hlediska zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení
dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu a uvádění na trh, určuje případy, ve
kterých je třeba provést hodnocení specifické účinnosti biocidních přípravků proti
stanoveným původcům nákaz,
h) provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro
potřeby tohoto fondu,
i) prověřuje, zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění,
materiální a personální vybavení stanoviště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její
činnost, zejména vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, na požádání dovozců zvířat nebo
živočišných produktů, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány)
na úrovni Evropské unie, sděluje dovozní podmínky uplatňované na dovoz zvířat nebo
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živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky a
určuje, která očkování brání dovozu zvířat a jejich produktů, může v souvislosti s úkoly
týkajícími se pohraniční veterinární kontroly požadovat od celních orgánů informace
nezbytné z hlediska řízení a mezinárodní spolupráce na úseku této kontroly,
j) vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy
seznamy schválených a registrovaných, povolených, popřípadě evidovaných
1. chovatelů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, účastníků
sítě sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek, inseminačních stanic,
středisek pro odběr spermatu, bank spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu
živočichů pocházejících z akvakultury, a jiných zařízení, podílejících se na uvádění zvířat do
oběhu a na obchodování s nimi,
2. podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se na výrobě, zpracovávání a
uvádění živočišných produktů na trh a na obchodování s nimi,
3. osob, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají
registraci, jakož i obchodníků uvedených v § 9b,
4. třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet zvířata nebo živočišné
produkty do České republiky,
5. podniků, popřípadě jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet živočišné
produkty do České republiky,
6. veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných osob, které vykonávají jen
některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,
7. svobodných pásem a celních skladů pod státním veterinárním dozorem,
8. dalších osob, podniků, závodů, středisek a jiných zařízení a prostředků, pokud jejich
schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské
unie;
seznamy podle bodů 1 až 8 předává Komisi a ostatním členským státům, vyžadují-li to
předpisy Evropské unie,
k) zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy v souladu s právními
akty Evropské unie vzory veterinárních osvědčení a vzory veterinárních osvědčení k vývozu
vyjednané Ústřední veterinární správou s kompetentní autoritou dovážejícího státu, jakož i
seznamy referenčních laboratoří Evropské unie, národních referenčních laboratoří členských
států a laboratoří členských států oprávněných k výkonu určité laboratorní činnosti, pokud to
právní akty Evropské unie vyžadují,
l) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž
výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,
2. k provozování asanačního podniku,
m) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti veterinární péče včetně
údajů, jež se Česká republika zavázala podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke
svému členství v nich, vede, provozuje a rozvíjí informační systém v oblasti veterinární péče
v souladu se zvláštními právními předpisy25c), spolupracuje se správci jiných informačních
systémů sloužících k výkonu veřejné správy v České republice a zabezpečuje funkční
integraci informačního systému v oblasti veterinární péče do mezinárodních informačních
systémů v oblasti veterinární péče,
n) organizuje atestační studium úředních veterinárních lékařů a uděluje atestace,
organizuje odbornou průpravu veterinárních asistentů, organizuje odborné kurzy a další
vzdělávání zaměstnanců Státní veterinární správy,
o) spolupracuje
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1. s Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Komorou a s dalšími profesními
zájmovými sdruženími, jakož i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno v otázkách
týkajících se jejich působnosti a společného zájmu,
2. s orgány Evropské unie, kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropské
unie stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své působnosti, a s členskými
státy, kterým poskytuje potřebnou součinnost, zejména informace stanovené předpisy
Evropské unie,
3. se zahraničními veterinárními službami a příslušnými mezinárodními organizacemi,
p) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské
unie2), zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a
právnické osoby z těchto předpisů Evropské unie2), vydává povolení k přijetí vedlejších
živočišných produktů náležejících mezi materiály 1. nebo 2. kategorie a zpracovaných
produktů pocházejících z těchto materiálů, které jsou odesílány z jiných členských států do
České republiky jako státu určení, provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a
postupuje přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor
a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové
jednání zakáže,
q) určí na žádost orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona o České obchodní
inspekci25g) nebo zákona o Celní správě České republiky25h), který státní veterinární ústav
provádí laboratorní vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle předpisu Evropské unie,
kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a
výrobky obsahující tyto kůže25i),
r) přiděluje výrobcům pasů řady čísel v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
s) vydává na žádost osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky z oblasti
veterinární péče vypracované v rámci výzkumného projektu nebo záměru,
t) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).
(2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní požadavky na vybavení, způsob a
organizaci provozu informačního systému v oblasti veterinární péče.
§ 49
Krajská veterinární správa
(1) Krajská veterinární správa
a) vypracovává a aktualizuje v souladu s celostátními pohotovostními plány krajské
pohotovostní plány a kontroluje jejich plnění, organizuje činnost krajského krizového centra
tlumení nákaz25b),
b) organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení
vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání, schvaluje a v případě neprovedení stanovených
povinných preventivních a diagnostických úkonů [§ 4 odst. 1 písm. i), § 44 odst. 1 písm. d)]
pozastavuje, popřípadě odnímá status hospodářství úředně prostého nebezpečných nákaz,
schvaluje ozdravovací programy chovatelů, schvaluje prostory určené pro čištění a dezinfekci
dopravních prostředků používaných k přepravě zvířat a plní úkoly vyplývající pro ni z plánu
sledování některých látek a jejich reziduí,
c) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v
obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění a
povoluje individuální výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření,
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d) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření, jimiž
se ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá na
jejich plnění,
e) oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat podezření z výskytu
nebezpečné nákazy Ústřední veterinární správě a po jejich potvrzení výskyt této nákazy
příslušnému krajskému úřadu, obci, na území hlavního města Prahy městským částem
hlavního města Prahy, orgánu Policie České republiky a místně příslušnému orgánu Komory,
výskyt nemoci přenosné ze zvířat na člověka též příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví,
f) z nákazových důvodů může nařídit chovateli, aby předvedl zvíře k veterinárnímu
vyšetření, ochrannému očkování nebo k provedení jiného odborného veterinárního úkonu, a
určuje podmínky a dobu trvání karantény a izolace,
g) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných
nedostatků, provádí plánované úřední kontroly, kontroly v případě podezření z nedodržování
povinností a požadavků a audity, a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření,
ověřuje soulad se specifikacemi podle předpisů Evropské unie o zemědělských produktech a
potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a o ochraně zeměpisných označení a
označení původu zemědělských produktů a potravin25j), pokud jde o produkty a potraviny
živočišného původu, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z
veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na
živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných
zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, pokud
povolování těchto výjimek nepřísluší Ústřední veterinární správě,
h) schvaluje a registruje, popřípadě jen registruje v obvodu své působnosti
1. účastníky sítě sledování, shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační
stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu
živočichů pocházejících z akvakultury, a jiná zařízení, podílející se na uvádění zvířat do
oběhu a na obchodování s nimi,
2. podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na výrobě, zpracovávání a
uvádění živočišných produktů na trh a na obchodování s nimi,
3. osoby, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a
podléhají registraci, jakož i obchodníky uvedené v § 9b,
4. asanační podniky a jiné osoby, které vykonávají jen některé asanační činnosti
uvedené v § 39 odst. 1,
5. soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska nebo pro určitou činnost,
pokud jejich schválení vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie,
6. svobodná pásma a celní sklady pod státním veterinárním dozorem,
7. útulky pro zvířata,
8. další osoby, podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich
schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské
unie;
odnímá nebo pozastavuje schválení a registraci, popřípadě jen ruší registraci, jsou-li
splněny podmínky pro takové opatření stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské
unie,
i) vydává závazné posudky vyjádření podle § 56 pro stavební řízení, ohlášení stavby
řízení o návrhu na povolení záměru a pro kolaudační souhlas řízení a osvědčuje splnění
požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,
j) uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v
územním řízení krajů, územním plánům obcí a regulačním plánům z hlediska veterinární
péče,
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k) určuje veterinární podmínky pro konání svodů zvířat a veterinární podmínky k
provádění pokusů na zvířatech, registruje cirkusy, vydává rejstříky cirkusových zvířat a
rejstříky míst konání představení cirkusů, potvrzuje pasy pro cirkusová zvířata, provádí
kontroly dodržování povinností a požadavků spojených s přemísťováním cirkusových zvířat
mezi členskými státy a ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro přemístění cirkusu z České
republiky do jiného členského státu,
l) tomu, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, ošetřuje, skladuje, přepravuje, uvádí na trh a
používá krmiva živočišného původu, určuje veterinární podmínky pro jejich použití tak, aby
bylo vyloučeno jejich ovlivnění činiteli působícími nepříznivě na jejich zdravotní
nezávadnost. U krmiv, jež byla ošetřena látkami škodlivými zdraví lidí nebo zvířat nebo jinak
nepříznivě ovlivňujícími živočišné produkty anebo do nichž byly takové látky přidávány v
souladu se schváleným technologickým postupem a která proto mohou být použita ke krmení
jen po uplynutí stanovené ochranné lhůty, stanovuje v případě potřeby tuto lhůtu nebo jiné
veterinární podmínky a opatření, a kontroluje jejich dodržování,
m) vydává po provedené veterinární kontrole veterinární osvědčení a odpovídá za jeho
úplnost a správnost,
n) provádí prohlídku jatečných zvířat a masa, jakož i veterinární vyšetření ostatních
živočišných produktů a posuzuje jejich použitelnost (poživatelnost), vydává provozovatelům
drůbežích nebo králičích jatek povolení k provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa
drůbeže a zajícovců vlastními zaměstnanci a rozhoduje o výši náhrady nákladů spojených s
výkonem této prohlídky, prověřuje systém vlastní kontroly hygienických podmínek výroby
podnikatelů10) uvedených v § 22, schvaluje pohotovostní plány provozovatelů jatek, provozní
a sanitační řády uvedené v § 22 odst. 1 písm. b) bodě 3, dává a odnímá souhlas k prodeji
malých množství syrového mléka chovatelem v místě výroby nebo prostřednictvím
prodejního automatu přímo spotřebiteli,
o) provádí veterinární kontrolu zvířat a živočišných produktů, které jsou předmětem
obchodování, v místě jejich původu, v průběhu jejich přepravy nebo při jejich příchodu na
místo určení, a pokud je součástí krajské veterinární správy pohraniční veterinární stanice,
také pohraniční veterinární kontrolu kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí; v
souvislosti s prováděním pohraniční veterinární kontroly může požadovat od celních orgánů
informace nezbytné pro řádný výkon této kontroly,
p) přijímá odpovídající opatření, nejsou-li
1. splněny veterinární podmínky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie
pro obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo pro dovoz zvířat a živočišných
produktů,
2. dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy
Evropské unie pro shromažďovací střediska, nebo
3. dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem Evropské unie, kterým
se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže25i), jedná-li se o surové kočičí a psí kůže,
q) vyžaduje-li to výkon státního veterinárního dozoru, vykonává veterinární
prosektorskou činnost v asanačních podnicích,
r) registruje absolventy středních odborných škol veterinárního oboru, popřípadě
absolventy pomaturitního studia veterinárního oboru, kteří jsou oprávněni vykonávat některé
odborné veterinární úkony podnikatelským způsobem, (dále jen „soukromý veterinární
technik“),
s) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem
vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění
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laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být
využívány pro účely státního veterinárního dozoru,
2. k výkonu některých veterinárních asanačních činností (§ 51 odst. 1), nejde-li o
provozování asanačního podniku,
3. k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství, k usmrcení velké farmové zvěře
v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového
chovu použitím střelné zbraně,
t) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25l) v souladu s předpisem
Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný
administrativní a kontrolní systém25m), provádí kontroly a vydává osvědčení podle zákona o
Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu,
u) ukládá pokuty za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků nebo podmínek
stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie,
v) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské
unie2), zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a
právnické osoby z těchto předpisů Evropské unie2), provádí v případě přeshraniční spolupráce
dozor a postupuje přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná
osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím
takové jednání zakáže,
x) ověřuje pro vývoz nebo neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu do třetích
zemí pas nebo jiný identifikační doklad zvířete v zájmovém chovu,
y) potvrzuje po provedené veterinární kontrole splnění požadavků a podmínek
stanovených třetí zemí určení pro vydání veterinárního osvědčení pro vývoz kompetentní
autoritou jiného členského státu,
z) zajišťuje totožnost kontrolovaného zboží úřední veterinární závěrou,
aa) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).
(2) Ředitel krajské veterinární správy zřizuje nákazovou komisi, která je jeho poradním
orgánem.
(3) Součástí krajské veterinární správy je pohotovostní středisko pro mimořádné situace,
které v souladu s celostátními pohotovostními plány zasahuje v ohniscích nákaz a v případech
jiných mimořádných situací.
§ 56
Závazný posudek
Vyjádření
(1) Závazný posudek Státní veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je
podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a
musí být vyžádán Vyjádření Státní veterinární správy je podkladem v řízení o návrhu na
povolení záměru podle stavebního zákona a pro vydání kolaudačního rozhodnutí a musí
být vyžádáno
a) podnikatelem10), jde-li o stavbu nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu
dozoru,
b) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat jako útulek pro zvířata, anebo k ukládání
nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, nebo
c) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat pro chov druhu zvířete vyžadujícího
zvláštní péči podle zvláštního právního předpisu6).
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(2) Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních předpisů29) nemůže
rozhodnout v rozporu s tímto posudkem.
(3) (2) Závazné posudky na Vyjádření pro stavby nebo zařízení, které podléhají
státnímu veterinárnímu dozoru a jsou v objektech důležitých pro obranu státu nebo v
objektech Ministerstvem obrany zřízených organizačních složek státu nebo příspěvkových
organizací, vydávají orgány pověřené ministrem obrany.
(4) (3) Závazné posudky na Vyjádření pro stavby nebo zařízení, které podléhají
státnímu veterinárnímu dozoru a jsou v objektech Ministerstva vnitra nebo jím zřízených
organizačních složek státu nebo v objektech útvarů Policie České republiky, vydávají orgány
pověřené ministrem vnitra.
(4) Pokud Státní veterinární správa nevydá vyjádření do 30 dnů od doručení
žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru, platí, že k záměru
nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se záměrem
souhlasí.

§ 76
(1) Na postupy podle tohoto zákona se vztahuje správní řád36), není-li tímto zákonem
stanoveno jinak. Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním
rozhodnutím. Stanoviska a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby
jsou závazným stanoviskem podle správního řádu36a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve
správním řízení. O schválení a registraci, popřípadě jen registraci, podle tohoto zákona nebo
předpisu Evropské unie se místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydává doklad64) o
schválení a registraci, popřípadě jen registraci. Pokud se v tomto zákoně používá pojmu
územní řízení nebo stavební řízení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení
podle stavebního zákona.
(2) Odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy podle § 30 odst. 2, § 35 odst. 1
písm. b), § 36 odst. 3, § 42 odst. 3 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. d) nemá odkladný účinek.
Toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení
mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v
řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.
(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se
označuje názvem nařízení Státní veterinární správy a
a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce,
vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž
území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a
účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
desce krajského úřadu. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u
krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. To
platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17
odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením
podle § 17 odst. 1,
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b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, vyvěšuje se na
úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15
dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud
jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v
celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní veterinární správy nabývá
platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených
mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení
některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového
nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy
vyhlášení těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán.
(4) Správní řád se neuplatní v řízení
a) o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1 písm. a) až c), které veterinární
inspektor ústně oznámí kontrolované nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o svých
zjištěních a nařízených opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované nebo
povinné osobě. Kontrolovaná osoba může proti tomuto opatření podat námitky, a to do
záznamu o tomto opatření, anebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne předání záznamu.
Podané námitky nemají odkladný účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská
veterinární správa; neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě,
jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se kontrolované osobě,
b) o ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle § 53 odst. 2; o ukončení těchto
opatření vyhotoví krajská veterinární správa zápis, jehož kopii doručí kontrolované osobě.
§ 77a
Závazný posudek orgánu veterinární správy vydávaný jako podklad ve stavebním
řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu, které se týká staveb a
zařízení, jež jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty a krmivy nebo k
ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování a dalšímu zpracování vedlejších
živočišných produktů, pokud jsou tyto činnosti vykonávány podnikatelským způsobem, jakož
i staveb, které budou používány jako útulek pro zvířata, podle § 56, se nevydají podle tohoto
zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení
podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Vyjádření orgánu
veterinární správy vydávané jako podklad v řízení o návrhu na povolení záměru a pro
vydání kolaudačního rozhodnutí, podle § 56, se nevydají podle tohoto zákona, pokud je
jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle
zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní
ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o
řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových
zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Skladování nouzových zásob
(1) Nouzové zásoby se skladují ve skladovacích zařízeních a lze je skladovat společně
s jinými druhy zásob. Skladovacím zařízením se rozumí samostatná nádrž, nádržový blok,
sklad, technologický výrobní celek, případně jiný objekt splňující technické a ekologické
podmínky pro dlouhodobé skladování ropy nebo ropných produktů. Prováděcí právní předpis
stanoví povolený objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích
zařízení, včetně požadavků na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob.
(2) Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou zřizovány a provozovány ve
veřejném zájmu2).
(3) Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob a k zamezení nebo zmírnění
účinků jejich případných havárií chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo tvoří prostor,
jehož hranice jsou vymezeny svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m
na všechny strany od půdorysu těchto zařízení. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní
moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje anebo vydáním územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto doklad povolení stavby podle stavebního
zákona, pokud stavba povolení nepodléhá, potom dnem uvedení těchto zařízení do
provozu. Ochranné pásmo skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu zaniká jeho
trvalým vyřazením z provozu nebo odstraněním stavby; v pochybnostech o tom, zda ochranné
pásmo zaniklo, rozhoduje na žádost vlastníka pozemku nebo stavby dotčené ochranným
pásmem Správa.
(4) V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu i mimo ně je
každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo
skladovací zařízení nebo omezit nebo ohrozit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré
činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení,
produktovodu nebo ropovodu.
(5) Provozovatel produktovodu nebo ropovodu udržuje v lesních průsecích na vlastní
náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy produktovodu nebo ropovodu
nebo vlastní telekomunikační sítě; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni
jim tuto činnost umožnit.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch
produktovodu nebo ropovodu ve vzdálenosti do 2 m na obě strany od osy produktovodu nebo
ropovodu nebo vlastní telekomunikační sítě lze pouze na základě souhlasu provozovatele
produktovodu nebo ropovodu.
(7) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí, fyzická či právnická
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osoba provozující skladovací zařízení nebo produktovod nebo ropovod udělí písemný souhlas
se stavební činností, umisťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a
uskladňováním materiálu v ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu nebo
ropovodu. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(8) Provozovatel skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu má právo
a) v souladu se zvláštním právním předpisem2) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech
skladovací zařízení, produktovody nebo ropovody,
b) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním
skladovacích zařízení, produktovodů nebo ropovodů; vstupovat a vjíždět v souladu se
zvláštními předpisy do obvodu dráhy a vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní
zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon činnosti provozovatele
skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu,
c) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
skladovacích zařízení, produktovodů nebo ropovodů v případech, kdy tak po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.
(9) V případech uvedených v odstavcích 5 a 8 je provozovatel skladovacího zařízení
nebo produktovodu nebo ropovodu povinen co nejvíce šetřit práva vlastníků dotčených
nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést
nemovitosti do původního stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených
prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit
tuto skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti a nahradit vzniklou škodu. Po provedení
odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého
klestu a zbytků po těžbě.
(10) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv
provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu, podle odstavce 8 písm. b)
a c) škoda nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti v důsledku výkonu práv podle
odstavce 8 písm. a) až c), má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5).
(11) Provozovatel skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu je povinen
zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v
odstavci 8 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám
nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě
s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
podle zvláštního právního předpisu, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh
provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu o zřízení věcného
břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.
(12) Nouzové zásoby mohou být skladovány pouze osobou, která na základě smlouvy
zajišťuje pro Správu skladování a další péči o svěřené nouzové zásoby (dále jen
„ochraňovatel“).
(13) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány
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a) nouzové zásoby České republiky na území jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) nouzové zásoby jiného členského státu Evropské unie na území České republiky.
(14) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob jiného
členského státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou
oprávněnou ke skladování nouzových zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž
bude stanoveno zejména
a) místo skladování a vlastník skladovacích zařízení,
b) množství skladované ropy a množství skladovaných ropných produktů,
c) podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti nouzových zásob,
d) postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob,
e) vymezení úkolů, které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle § 9 odst. 1 písm. j);
tyto úkoly nemohou být dále na žádnou další osobu přeneseny.
(15) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy podle odstavce
14 na území jiného členského státu Evropské unie se zahrnují do celkové výše nouzových
zásob České republiky.
(16) Jakkoliv bránit přepravě nebo použití nouzových zásob skladovaných na území
České republiky pro jiné členské státy Evropské unie se zakazuje.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§6
Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka
(1) Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") k zajišťování obrany státu
a) navrhuje vládě základní opatření k přípravě a organizování obrany státu; k tomu zejména
zpracovává obranné koncepce a požadavky na zabezpečení obrany státu,
b) odpovídá za proces plánování obrany státu a koordinuje jeho přípravu; k tomu může
vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných
celků podkladové materiály; ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí v rozsahu údajů
stanovených tímto zákonem a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných
správních úřadů a územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů;
ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky jsou povinny požadavkům
vyhovět, a to bezúplatně,
c) odpovídá
ozbrojených
ministerstev,
ministerstva,
vyhovět,

za plánování a zabezpečení
sil a mobilizaci ozbrojených
jiných správních úřadů a
jiné správní úřady a územní

operační přípravy státního území, doplňování
sil; k tomu může vyžadovat od příslušných
územních samosprávných celků součinnost;
samosprávné celky jsou povinny požadavkům

d) vede soubornou evidenci věcných prostředků a soubornou evidenci o fyzických osobách
určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci určených k zabezpečení
ozbrojených sil navazující na evidenci vedenou krajskými vojenskými velitelstvími,
e) přezkušuje prostřednictvím svých orgánů přípravu mobilizace ozbrojených sil; k tomu jsou
pracovníci, které pověřilo ministerstvo, oprávněni vstupovat do objektů kontrolovaných
subjektů,
f) prověřuje opatření pro zabezpečení obrany státu v rozsahu stanoveném vládou podle § 41
odst. 2,
g) řídí přípravu občanů k obraně státu a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost v
této oblasti; rozsah přípravy občanů k obraně státu je součástí plánů obrany,
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z
hlediska zájmů obrany České republiky,
i) vede soubornou evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které mohou být za
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny.
(2) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajišťování obrany státu v oboru své
působnosti
a) vyhodnocují mezinárodněpolitickou situaci a navrhují potřebná opatření k zajišťování
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obrany státu,
b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního
zabezpečení a realizují je,
c) odpovídají za výběr objektů důležitých pro obranu státu a v součinnosti s jejich vlastníky a
provozovateli za zabezpečení jejich použití k zajišťování obrany státu,
d) plní úkoly k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády.
(3) Česká národní banka v oboru své působnosti stanoví a uskutečňuje opatření k
zajišťování obrany státu včetně plánování prostředků na ně.

Správa újezdu
§ 31
(1) Státní správu s výjimkou pravomocí podle stavebního zákona na území újezdu
vykonává správní úřad s názvem újezdní úřad. Újezdní úřad je současně vojenským orgánem,
který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen ministerstvu.
(2) Výdaje na činnost újezdního úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva.
§ 33
Působnost újezdního úřadu
(1) Újezdní úřad za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil a
vojenského a hospodářského využití území újezdu
a) pořizuje územní plán újezdu,
b) a) koordinuje využívání území újezdu k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími
jednotkami ozbrojených sil a osobami provozujícími hospodářskou činnost,
c) b) zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách,
d) c) povoluje vstup na území újezdu,
e) d) stanovuje režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu, kontroluje a vyžaduje
jejich dodržování,
f) e) projednává přestupek na úseku obrany spočívající v úmyslném narušení režimu ochrany
a vstupu do vojenského objektu, který je vymezený zvláštním předpisem,
g) f) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu, odpovídá za vyznačení hranic újezdu v
terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu,
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h) g) zabezpečuje správu účelových komunikací,
i) h) stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích z moci
úřední,
j) i) stanovuje opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, k požární ochraně, k
ochraně přírody a krajiny, k zásobování vodou, k čištění odpadních vod a k jejímu odvádění a
k) j) zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů a
obcí, s výjimkou pravomocí podle stavebního zákona.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob, obsah a formu vyznačení hranic újezdu v
terénu a bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu.
§ 35
(1) Z důvodu veřejného zájmu může ministerstvo být na území újezdu povolit
povolena fyzickým nebo právnickým osobám jen výstavbu výstavba a provozování veřejně
prospěšné stavby, zejména pro dopravní infrastrukturu nebo technickou infrastrukturu. Tím
není dotčeno právo povolovat na území újezdu stavby sloužící k zajišťování obrany
státu realizované ministerstvem, nebo jím zřízenou či založenou právnickou osobou.
(2) Provozování veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících zařízení
technického vybavení, opravy a údržba veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících
zařízení technického vybavení nesmí omezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a
výcviku ozbrojených sil a nesmí narušovat bezpečnostní a režimová opatření stanovená
újezdním úřadem.
(3) Pro zabezpečení provozu, oprav a údržby veřejně prospěšné stavby a s ní provozně
souvisejícího zařízení technického vybavení se smlouvou k majetku státu zřizuje služebnost.
§ 43
Zvláštní stavby
Na stavby určené ke speciálnímu využití, popřípadě na jiné stavby, které slouží k
zajišťování obrany státu, u nichž výkon vlastnického práva státu přísluší ministerstvu, se
nevztahují zvláštní právní předpisy pro výstavbu staveb a jejich technické vybavení s
výjimkou právních předpisů o územním řízení územních požadavků. Právní předpisy pro
výstavbu staveb a jejich technické vybavení se však v plném rozsahu vztahují na stavby
určené ke stálému ubytování příslušníků ozbrojených sil, školy a stavby obdobného
charakteru. Při výstavbě a provozu těchto staveb a zařízení přísluší ministerstvu vykonávat
dozor, který by jinak vykonávaly příslušné správní úřady.
§ 44
Bezpečnostní a ochranná pásma

189

(1) Bezpečnostní nebo ochranná pásma lze zřídit z důvodů zabezpečování objektů
důležitých pro obranu státu před účinky nepředvídatelných stavů, havárií nebo poruch anebo z
důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku osob.
(2) Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor uvnitř objektu důležitého pro obranu
státu určený k jeho ochraně před účinky vnitřních vlivů nebo nepředvídatelných stavů, pro
zabezpečení spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob. O
bezpečnostních pásmech rozhoduje ministerstvo a v terénu se vyznačují výstražnými
tabulemi.
(3) Ochranným pásmem se rozumí prostor kolem objektu důležitého pro obranu státu
určený k jeho ochraně před účinky vnějších vlivů, pro zabezpečení jeho spolehlivého provozu
a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob.
(4) O hranici Hranici ochranného pásma rozhoduje stanovuje ministerstvo po dohodě
v součinnosti s příslušným správním úřadem a po projednání s vlastníkem přilehlého
dotčeného pozemku. Ochranné pásmo zřídí ministerstvo opatřením obecné povahy. Hranice
ochranných pásem se v terénu vyznačují tabulemi.

§ 47
Příslušným k vyvlastnění nemovitosti ve zkráceném řízení je obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitost v
obvodu několika okresních úřadů, podá se návrh Ministerstvu vnitra, které určí, který obecní
úřad obce s rozšířenou působností vyvlastnění uskuteční.
§ 47
Příslušným k vyvlastnění nemovitosti ve zkráceném řízení je stavební úřad, v
jehož obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitost v obvodu několika
stavebních úřadů, podá se návrh nejbližšímu společnému nadřízenému dotčených
stavebních úřadů, který určí, který stavební úřad vyvlastnění uskuteční.
§ 48
Příslušným k vyvlastnění movité věci ve zkráceném řízení je obecní úřad obce s
rozšířenou působností stavební úřad, v jehož obvodu má vlastník movité věci místo trvalého
pobytu nebo právnická osoba sídlo.
§ 49
(1) Řízení se zahajuje podáním návrhu na vyvlastnění příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností stavebnímu úřadu.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností Stavební úřad o zahájení řízení
bezodkladně uvědomí účastníky řízení a stanoví jim lhůtu pro vyjádření. Lhůta pro vyjádření
nesmí být kratší než 3 dny.
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(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností Stavební úřad před uplynutím lhůty,
kterou stanovil účastníkům řízení pro vyjádření, uskuteční místní šetření. V průběhu místního
šetření se ocení věc, která je předmětem vyvlastnění. K ocenění se použijí zvláštní právní
předpisy platné v době zahájení řízení.
(4) Rozhodnutí se musí vydat do 7 dnů ode dne zahájení tohoto řízení.
(5) Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění, rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění a
poučení o odvolání. Odůvodnění neobsahuje utajované informace a údaje, kterými může dojít
k ohrožení ochrany utajovaných informací. Poučení o odvolání obsahuje označení správního
úřadu, ke kterému se lze odvolat, lhůtu pro odvolání a poučení o tom, že odvolání nemá
odkladný účinek.
§ 51
(1) Náhrady za vyvlastnění vyplácí Ministerstvo financí na návrh příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností stavebního úřadu, který jej podá do 6 měsíců
od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Nárok na náhradu se nepromlčuje.
(2) Byla-li předmětem vyvlastnění nemovitost, obecní úřad obce s rozšířenou
působností stavební úřad podá návrh na zápis do katastru nemovitostí u příslušného
katastrálního úřadu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 12
(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být
vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že
se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem
vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho
může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.
(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně
stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.
(3) Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce
obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů
obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti,
datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce
se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního
roku.
(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního
úřadu v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí
být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu.
(6) Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení
Ministerstvu vnitra; v případě obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je územně
plánovací dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Obec zašle nařízení obce
neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.
§ 123
(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec
ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne
Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně
závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci.
Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.
Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o
pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení
obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla
zjednána náprava.
(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a
základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy
ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení
rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené
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lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky
obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i
obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti
rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra
do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně
závazné vyhlášky obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán
rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud tento návrh
odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti
obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu
nabude právní moci.
(4) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu
podle odstavce 3, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a Ministerstvu
vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky
obce zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně
závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava.
(5) V případě obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací
dokumentace, vykonává pravomoc Ministerstva vnitra podle odstavců 1 až 4 Nejvyšší
stavební úřad a pravomoc Ústavního soudu podle odstavců 3 a 4 vykonává Nejvyšší
správní soud.
§ 128
(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů
a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce,
b) nález Ústavního soudu nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým se zrušuje
právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení,
c) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v
samostatné působnosti,
d) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce,
e) rozhodnutí Ústavního soudu nebo Nejvyššího správního soudu, na jehož základě pozbývá
rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce platnosti.
(2) Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města vyvěsí
neprodleně na úřední desce úřadu městského obvodu nebo městské části po dobu nejméně 15
dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu
městské části nebo městského obvodu v samostatné působnosti.
(3) Obec na požádání zašle neprodleně Ministerstvu vnitra usnesení, rozhodnutí nebo
jiné opatření orgánů obce v samostatné působnosti. Obec na požádání zašle neprodleně
krajskému úřadu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů obce v přenesené působnosti.
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(4) Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města na
požádání zašle neprodleně magistrátu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů
městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti. Městský obvod nebo městská
část územně členěného statutárního města na požádání zašle neprodleně magistrátu usnesení,
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů městského obvodu nebo městské části v přenesené
působnosti.
(5) Působnost svěřená krajskému úřadu v § 125 a 126 a působnost svěřená magistrátu
v § 127a je působností přenesenou.
(6) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení obce a o zrušení usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města v přenesené působnosti se ustanovení správního řádu nepoužijí,
s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů.
(7) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města učiněné podle
správního řádu nebo podle daňového řádu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§8
(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí
být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.
(2) Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje (dále jen "právní předpis kraje")
nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje (dále jen "Věstník").
(3) Dnem vyhlášení právního předpisu kraje je den rozeslání příslušné částky
Věstníku, který musí být uveden v jejím záhlaví.
(4) Právní předpis kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku,
pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti.
(5) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek
účinnosti právního předpisu kraje, nejdříve však dnem vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti
musí být v právním předpise kraje uveden. V těchto případech se právní předpis kraje zveřejní
též na úřední desce2) krajského úřadu (dále jen "úřední deska"), na úředních deskách
obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích.
(6) Věstník se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly.
Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými čísly. Číselná řada právních
předpisů kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem
každého kalendářního roku.
(7) Věstník musí být každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v
kraji a na Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo").
(8) Kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Kraj zašle obecně závaznou vyhlášku kraje neprodleně po dni jejího vyhlášení
ministerstvu; v případě obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací
dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Kraj zašle nařízení kraje neprodleně po dni
jeho vyhlášení věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu.
§ 81
(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška kraje zákonu, vyzve ministerstvo kraj ke
zjednání nápravy. Nezjedná-li kraj nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne
ministerstvo o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné
vyhlášky kraje je pozastavena dnem doručení rozhodnutí ministerstva kraji. Ministerstvo v
rozhodnutí současně stanoví kraji přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li
zastupitelstvo kraje nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení
účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení kraje o
zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška kraje, kterou byla zjednána
náprava.
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(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky kraje s lidskými právy a
základními svobodami může ministerstvo pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke
zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky kraje je pozastavena dnem doručení
rozhodnutí ministerstva kraji. Ministerstvo v rozhodnutí současně stanoví kraji lhůtu ke
zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo kraje nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje zruší neprodleně poté, co
obdrží sdělení kraje o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška kraje,
kterou byla zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li zastupitelstvo kraje nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti
rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá ministerstvo do 30 dnů od
uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné
vyhlášky kraje. Je-li proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá
ministerstvo takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne
nebo řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky
kraje pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
(4) Zjedná-li zastupitelstvo kraje nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu
podle odstavce 3, sdělí kraj neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a ministerstvu.
Ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje zruší do
15 dnů od doručení sdělení kraje o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná
vyhláška kraje, kterou byla zjednána náprava.
(5) V případě obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací
dokumentace, vykonává pravomoc Ministerstva vnitra podle odstavců 1 až 4 Nejvyšší
stavební úřad a pravomoc Ústavního soudu podle odstavců 3 a 4 vykonává Nejvyšší
správní soud.
§ 85
(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů
a) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v
samostatné působnosti,
b) rozhodnutí Ústavního soudu nebo Nejvyššího správního soudu o odmítnutí nebo
zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení právního předpisu kraje.
(2) Ve Věstníku kraj neprodleně oznámí
a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu kraje,
b) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu kraje,
c) nález Ústavního soudu nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým se zrušuje
právní předpis kraje nebo jeho jednotlivá ustanovení,
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d) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti
právního předpisu kraje platnosti.
(3) Kraj na požádání zašle neprodleně ministerstvu usnesení, rozhodnutí a jiná
opatření orgánů kraje v samostatné působnosti. Kraj na požádání zašle neprodleně věcně
příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu usnesení, rozhodnutí a
jiná opatření orgánů kraje v přenesené působnosti.
(4) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení kraje a o zrušení usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu kraje v přenesené působnosti se ustanovení správního
řádu nepoužijí, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů.
(5) Ustanovení dílů 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů kraje
učiněné podle správního řádu nebo podle daňového řádu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 45
(1) Podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy a nařízení
hlavního města Prahy (dále jen "právní předpis hlavního města Prahy") je jejich vyhlášení.
(2) Vyhlášení právního předpisu hlavního města Prahy se provede tak, že se uveřejní
ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy (dále jen „Sbírka“).
(3) Právní předpis hlavního města Prahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce, pokud v něm není stanoven pozdější počátek
účinnosti.
(4) Vyžaduje-li to naléhavý zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti,
nejdříve však dnem vyhlášení. Skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá
dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v
čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy
zveřejněny na úřední desce11a). V těchto případech se právní předpis hlavního města Prahy
vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, na
úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, a uveřejní se i v hromadných
informačních prostředcích. Povinnost vyhlášení podle odstavce 2 tímto zůstává nedotčena.
(5) Hlavní město Praha vydává pro svůj územní obvod Sbírku.
(6) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v
záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právního předpisu
hlavního města Prahy.
(7) Právní předpisy hlavního města Prahy se opatřují pořadovými čísly. Číselná řada
právních předpisů hlavního města Prahy, jakož i číselná řada jednotlivých částek Sbírky se
uzavírá koncem kalendářního roku.
(8) Ve Sbírce se vyhlašují uveřejněním plného znění právní předpisy hlavního města
Prahy a nálezy Ústavního soudu nebo rozsudky Nejvyššího správního soudu vztahující se k
právním předpisům hlavního města Prahy.
(9) Redakci Sbírky vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Právní předpisy
hlavního města Prahy musí být uveřejněny ve Sbírce nejdéle do 15 dnů ode dne jejich
schválení příslušným orgánem hlavního města Prahy.
(10) Tiskové chyby se ve Sbírce opravují uveřejněním redakčního sdělení.
(11) Sbírka musí být každému přístupna u Magistrátu hlavního města Prahy, u úřadů
městských částí a na ministerstvu.
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(12) Hlavní město Praha zašle obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy
neprodleně po dni jejího vyhlášení ministerstvu; v případě obecně závazné vyhlášky, jejímž
obsahem je územně plánovací dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Hlavní
město Praha zašle nařízení hlavního města Prahy neprodleně po dni jeho vyhlášení věcně
příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu.
§ 106
(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy zákonu, vyzve
ministerstvo hlavní město Prahu ke zjednání nápravy. Nezjedná-li hlavní město Praha nápravu
do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne ministerstvo o pozastavení účinnosti této obecně
závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy je pozastavena
dnem doručení rozhodnutí ministerstva hlavnímu městu Praze. Ministerstvo v rozhodnutí
současně stanoví hlavnímu městu Praze přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li
zastupitelstvo hlavního města Prahy nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své rozhodnutí
o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy zruší neprodleně
poté, co obdrží sdělení hlavního města Prahy o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně
závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou byla zjednána náprava.
(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy s
lidskými právy a základními svobodami může ministerstvo pozastavit její účinnost bez
předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy je pozastavena dnem doručení rozhodnutí ministerstva hlavnímu městu Praze.
Ministerstvo v rozhodnutí současně stanoví hlavnímu městu Praze lhůtu ke zjednání nápravy.
Zjedná-li zastupitelstvo hlavního města Prahy nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy zruší
neprodleně poté, co obdrží sdělení hlavního města Prahy o zjednání nápravy, jehož přílohou je
i obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou byla zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li zastupitelstvo hlavního města Prahy nápravu ve stanovené lhůtě a
není-li proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá ministerstvo do
30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy. Je-li proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 a
2 podán rozklad, podá ministerstvo takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud tento návrh
odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí ministerstva o pozastavení účinnosti obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního
soudu nabude právní moci.
(4) Zjedná-li zastupitelstvo hlavního města Prahy nápravu před rozhodnutím
Ústavního soudu o návrhu podle odstavce 3, sdělí hlavní město Praha neprodleně tuto
skutečnost Ústavnímu soudu a ministerstvu. Ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení
účinnosti obecně závazné vyhlášky zruší do 15 dnů od doručení sdělení hlavního města Prahy
o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou
byla zjednána náprava.
(5) V případě obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací
dokumentace, vykonává pravomoc Ministerstva vnitra podle odstavců 1 až 4 Nejvyšší
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stavební úřad a pravomoc Ústavního soudu podle odstavců 3 a 4 vykonává Nejvyšší
správní soud.

§ 112
(1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na úřední desce Magistrátu po dobu
nejméně 15 dnů
a) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu
hlavního města Prahy v samostatné působnosti,
b) rozhodnutí Ústavního soudu nebo Nejvyššího správního soudu o odmítnutí nebo
zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení právního předpisu hlavního
města Prahy,
c) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti
právního předpisu hlavního města Prahy platnosti.
(2) Hlavní město Praha neprodleně oznámí ve Sbírce
a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu hlavního města Prahy,
b) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu hlavního města Prahy,
c) nález Ústavního soudu nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým se zrušuje
právní předpis hlavního města Prahy nebo jeho jednotlivá ustanovení.
(3) Městská část vyvěsí neprodleně na úřední desce úřadu městské části po dobu
nejméně 15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření
orgánu městské části v samostatné působnosti.
(4) Hlavní město Praha na požádání zašle neprodleně ministerstvu usnesení,
rozhodnutí a jiná opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti. Hlavní
město Praha na požádání zašle neprodleně věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému
ústřednímu správnímu úřadu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů hlavního města
Prahy v přenesené působnosti.
(5) Městská část na požádání zašle neprodleně Magistrátu usnesení, rozhodnutí a jiná
opatření orgánů městské části v samostatné působnosti. Městská část na požádání zašle
neprodleně Magistrátu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů městské části v přenesené
působnosti.
(6) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy a o zrušení
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu hlavního města Prahy nebo městské části v
přenesené působnosti se ustanovení správního řádu nepoužijí, s výjimkou ustanovení o
základních zásadách činnosti správních orgánů.
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(7) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů hlavního
města Prahy nebo městské části učiněné podle správního řádu nebo podle daňového řádu.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§7
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11)
a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany
obyvatelstva,
b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných
událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s
Ministerstvem zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí
opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v
jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje.
(2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1
a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a
fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů12)
(dále jen "podnikající fyzické osoby"),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém,
c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému
krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který
schvaluje ministr vnitra,
d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného
záchranného systému,
e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva,
f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob informování
právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních,
způsobu a době jejich provedení,
g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek
integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto
účelu zřizuje vzdělávací zařízení,
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a
civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, je dotčeným orgánem při
posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje
závazná stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného
zájmu energetické infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva,
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h) uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany
obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události,
i) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, projedná s Nejvyšším
stavebním úřadem jím stanovené stavebně technické požadavky na stavby určené k ochraně
obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování
materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů (dále jen "stavby
civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany"),
j) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany.
(3) Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních
prací, jestliže
a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace
záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo
b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň
poplachu, anebo
c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), starosta obce s rozšířenou působností nebo
hejtman.
(4) Ministerstvo vnitra dále
a) organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními
úřady,
b) průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí postiženým
státem nebo mezinárodní organizací; tím není dotčena možnost vyžádání humanitární pomoci
do zahraničí diplomatickou cestou, nebo oznámení vzniku závažné mimořádné události v
zahraničí, která může ohrozit i území České republiky,
c) informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích České republiky
předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí.
(5) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 až 4 plní generální ředitelství
hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona.2)
(6) Ministerstvo vnitra je oprávněno vyžádat si účast zástupců ostatních ministerstev a
zástupců složek uvedených v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
(7) Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité obsluhy telefonní linky
jednotného evropského čísla tísňového volání.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví
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a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací,
b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci,
c) postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu,
d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení,
připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení,
e) technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění
a způsob poskytování tísňových informací,
f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení,
g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany
obyvatel,
h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na
stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany.
§ 10
(1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a
likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími
správními úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu integrovaného
záchranného systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,
c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních
úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen
"havarijní plán kraje"),
e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,
f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního
právního předpisu,13)
g) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní
smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů a
mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce nestanoví jinak.
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(3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více než jednoho správního
obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území
jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s
rozšířenou působností plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje
nebezpečí (dále jen "vnější havarijní plán"). V případě, že zóna havarijního plánování
zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu a
společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.
(4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad
oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového
plánu kraje podle zvláštního právního předpisu.6)
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje
zřízený podle zvláštního zákona.2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále
a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného
systému,
b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek
integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto
účelu zřizuje vzdělávací zařízení,
c) zabezpečuje varování a vyrozumění,
d) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a
likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,
e) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a
dalších ochranných opatření,
f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou,
potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,
i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky
civilní ochrany v kraji,
j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje vyjádření k územnímu plánu kraje z
hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné
události.
(6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním
řízení a ve společném územním a stavebním řízení14) řízení o povolení záměru podle
stavebního zákona z hlediska ochrany obyvatelstva.
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(7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly
přiměřené a svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné
události.
______________
14)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 12
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů
uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu
obyvatelstva.
(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní
hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále
a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,
b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními
správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi,
c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v §
10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7,
d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších
havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje,
e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s
charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,
f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu8) a
zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení
mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území
správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními
plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17),
i) uplatňuje stanoviska vyjádření k územním plánům obcí a regulačním plánům z hlediska
své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva
při přípravě na mimořádné události.
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(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a
používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu.
§ 15
(1) Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
(2) Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,8)
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky
civilní ochrany v obci.
(3) K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní
ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce
povinny postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.3)
(4) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za
tímto účelem organizuje jejich školení.
(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při
rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb,
odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.
§ 33
Vztah k zvláštním právním předpisům
(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut
podle § 28, se nevztahuje správní řád. Stanoviska Vyjádření uplatněná k politice územního
rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska
Vyjádření vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního
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právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem
podle jsou vyjádřením podle části čtvrté správního řádu25a) a nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení ani závazným stanoviskem.
(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České
republiky před vnějším napadením a za válečného stavu plní složky integrovaného
záchranného systému i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené tímto zákonem, pokud
zvláštní právní předpis26) nestanoví jinak.
§ 35
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 odst. 7 8 písm. a) a b) a § 23 odst. 4.
(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 4, § 7 odst. 7 8 písm. c) až
g), § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a).
(3) Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj Nejvyšší
stavební úřad vydá po projednání s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 7 odst. 7
písm. h).
(4) Ministerstvo dopravy a spojů vydá po projednání s Ministerstvem vnitra vyhlášku
k provedení § 9 odst. 4 a § 18 odst. 4 písm. b).
14)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 30
(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem
hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) správce, popřípadě vlastník pozemní
komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem
veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné
produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny
a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou
povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor,
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno
nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo
dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v
chráněném vnitřním prostoru stavby.
(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou
zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) správce, popřípadě vlastník pozemní
komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem
veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání
veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále
provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen
"zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími
opatřeními zajistit, aby
a) hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro
chráněné vnitřní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací
na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby,
b) byly hluk a vibrace v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru stavby omezeny na rozumně dosažitelnou míru.
(2) Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková
nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných
nadlimitnímu hluku nebo vibracím a charakter území.
(3) Nepřekračuje-li hluk z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách
hygienické limity stanovené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní
prostor stavby, považuje se povinnost k ochraně před hlukem z tohoto provozu za
splněnou i pro chráněný vnitřní prostor stavby.
(2) (4) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené
pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit
stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený
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hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově,
hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru,
zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním
opatřením76), zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s
vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského
života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo
prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76). Za vibrace podle věty
druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k
nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se záchranou
lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení
nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76).
(3) (5) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků32b) a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb
se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z
hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných
domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí
pobytové místnosti77) ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální
účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti77) ve všech stavbách. Rekreace pro
účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání
hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 31
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou
hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba
zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově
omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na
rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na
protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační
zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných
nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci).
(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s
výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet
nebo osoba provozující zdroj hluku nebo vibrací neprokáže, že jsou hluk nebo vibrace v
chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru stavby omezeny
na rozumně dosažitelnou míru, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na
základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného
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zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví povolení vydá na dobu nezbytně nutnou k
provedení opatření vedoucího ke splnění povinnosti na ochranu před hlukem a
vibracemi podle plánu předloženého s žádostí podanou podle věty první. Toto povolení
se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno rozhodnutím stavebního úřadu o návrhu na
povolení záměru podle stavebního zákona nebo postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem
obsahovat popis zdroje hluku nebo vibrací, změřené hodnoty hluku v referenčních kontrolních
bodech, popřípadě v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných prostorech
uvedených v § 30 odst. 3 nebo změřené hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech
staveb, odhad počtu fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku nebo vibracím, důvod
překročení překračování hygienického limitu, návrh nadlimitní hodnoty hluku nebo vibrací a
doby trvání povolení, přehled provedených a navrhovaných protihlukových a antivibračních
opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti a skutečnosti
svědčící o omezení hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru splnění povinnosti na
ochranu před hlukem a vibracemi. Referenčním kontrolním bodem se rozumí místo, které
bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku.
(3) Při překročení hygienických limitů hluku z leteckého provozu na letištích
zajišťujících ročně více než 50 tisíc vzletů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel
letiště povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení
ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového
pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí nebo
Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské letiště.
(4) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v
ochranném hlukovém pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku
vypracovaného na jeho náklad povinen postupně provést nebo zajistit provedení
protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity
hluku dodrženy. U staveb uvedených ve větě první, ve kterých by podle odborného posudku
protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad
zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.
§ 77
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve
věcech upravených zvláštními právními předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných
orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně
hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech
stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek.
Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého
lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací,
zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě,
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která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu
ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo
vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná
produkce hudby.
(2) Ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona posoudí splnění
podmínek pro vydání souhlasu podle odstavce 1 stavební úřad v rozhodnutí vydaném
podle stavebního zákona.
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu,
rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo
sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska
ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného
souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku
provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má
žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o
vydání společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.
(5) (3) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže
žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí,
dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné
navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 78
Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v
oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového
zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví
(1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) krajské hygienické stanice,
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
d) Ministerstvo dopravy,
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
f) Ministerstvo životního prostředí,
g) krajské úřady.
(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci
1 písm. a) až c).
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(3) Orgánem ochrany veřejného zdraví je také stavební úřad.
§ 80
Ministerstvo zdravotnictví
(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za
tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence
nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a
jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě
provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva,
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z
mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán
Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a
mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února
kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny
antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování,
f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 5
a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany
veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a
odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst.
2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za
podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na
území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do
oběhu,
h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a
rozhoduje o jejich ukončení,
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69
odst. 1 písm. g),
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j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a
toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) současně
vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání43b),
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný
Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence
nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce
vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy
hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich
realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví,
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v
hodnocení zdravotních rizik,
n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují
priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi,
včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech
souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní
další úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na
úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a
výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní
předpis nestanoví, že je plní krajské hygienické stanice,
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou
situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí
jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí
hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního
prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční plány,
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní
hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž
součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování
veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti
veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí
plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky
hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34,
t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě
akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou
tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině
stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast,
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která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je
nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí
ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo
rekreačních aktivit,
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na
strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic,
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g
krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými
právem Evropské unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské hygienické
stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím informování Evropské
komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1),
x) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a
předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek,
jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno,
jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu
Evropské unie,
x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává
Pandemický plán zdravotnictví,
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na
úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský
stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě
společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a
technická data, která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají83);
sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou
osobu nebo organizační složku státu zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti,.
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a stavebním
řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s výjimkou § 83.
(2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b
a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných
parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti
škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk
způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z
rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk způsobený
vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.
(3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno
stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a
četnost kontrol a konkretizaci kontrolních postupů.
(4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a
hodnocení zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví
oprávněno stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a
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zpracování vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření.
(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že výrobek,
nad nímž vykonává státní zdravotní dozor orgán ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje
požadavky práva Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat
používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním
podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového zákazu.
(6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví
neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise
Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo zdravotnictví
platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie
ukončí.
(7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh,
distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako takové
označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou organizací nebo v systémech pro
rychlou výměnu informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných
výrobků stanoví zvláštní právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo
použitelných předpisů Evropské unie, stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě
přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním
na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice
hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních
pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví
i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení.
(8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České
republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve
věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako
orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho
výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru,
jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu.
§ 82
Krajské hygienické stanice
(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha
č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu
Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice
jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního
města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské
hygienické stanice je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice
se řídí zákonem o státní službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami.
(2) Krajské hygienické stanici náleží
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a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a
podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné
Ministerstvo zdravotnictví nebo stavební úřad,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními
právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe
a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických
faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a
duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a
rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto
právních předpisů,
c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),
e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po
delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků
se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem33a),
f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby
mimo pracovněprávní vztahy 84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu
faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z
povolání,45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,
j) uplatňovat stanoviska vyjádření k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany
veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona,
l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich
ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení
šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů
zdravotních služeb a kontrolovat ji,
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná
opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.
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Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením
Ministerstva zdravotnictví,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem,
a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a
četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem
z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit
pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem61),
p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,
q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr a
uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti
podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a
určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů
upraví prováděcí právní předpis,
r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a
předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele
poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí
spojených se zdravotní péčí,
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění
zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a
podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a zdravotních rizik,
u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní
politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke
zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat
vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za
5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů
ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s
krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví
opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje,
w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely
nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při
epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení
karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných
opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají,
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x) provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele66),
y) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích
služeb.
(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních
onemocnění a o výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které
poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze
ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného
rozhodnutí vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84
odst. 1 písm. w) poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel dále informuje o
uložení následné lékařské prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě,
že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího
trvalého pobytu, které je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba
trvalý pobyt na území České republiky. Toto místo sdělí též poskytovateli
pracovnělékařských služeb.
(5) O provedeném auditu podle odstavce 2 písm. y) sepíše pověřený zaměstnanec
příslušné krajské hygienické stanice protokol; při jeho pořízení postupuje podle technické
normy pro auditování systému managementu68).

§ 82a
Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních
koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu
(1) Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách,
ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchových vodách využívaných
ke koupání podle § 6d a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g krajská
hygienická stanice
a) v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d
vydá do 1. května kalendářního roku monitorovací kalendář a v monitorovacím kalendáři určí
četnost odběrů vzorků vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny a místa odběru vzorků
vody z dalších povrchových vod ke koupání,
b) rozhodne z moci úřední o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodů výjimečné
situace a o jeho pokračování,
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c) stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání, pokud se dozví o
neočekávané situaci nebo je-li voda ke koupání znečištěna, a ukončení zákazu,
d) nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání v případě pozastavení
monitorovacího kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody nebo dalšího vzorku vody v
případě možného ohrožení zdraví koupajících se osob,
e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě
výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g
sestaví soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje
o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost, na svých internetových stránkách; o vodách
zařazených do seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) informuje současně také na informační
tabuli umístěné v blízkosti koupacího místa; pro posouzení znečištění dalších povrchových
vod ke koupání se použije § 6a odst. 3 písm. a), c) a d) obdobně.
(2) Pro účely řízení jakosti vody ke koupání se rozumí
a) monitorovacím místem dalších povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d místo, kde se
očekává většina koupajících se osob, nebo místo, kde se podle profilu těchto vod sestaveného
podle vodního zákona8a) očekává největší riziko znečištění vody,
b) výjimečnou situací událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vody ke koupání
na dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za 4 roky,
c) neočekávanou situací situace, která má nebo u níž se dá důvodně předpokládat, že bude mít
nepříznivý dopad na jakost vody ke koupání nebo na zdraví koupajících se osob,
d) krátkodobým znečištěním vody mikrobiologická kontaminace, která má jasně zjistitelné
příčiny, u níž se obvykle neočekává, že zhorší jakost vody po dobu delší než přibližně 72
hodin poté, co došlo k prvnímu ovlivnění,
e) dodatečným vzorkem vzorek, kterým se nahrazuje vzorek neprovedený podle
monitorovacího kalendáře,
f) dalším vzorkem vzorek odebraný z důvodu možného ohrožení zdraví koupajících se osob,
g) trvalým zákazem zákaz trvající nejméně jednu celou koupací sezónu.
(3) Krajská hygienická stanice může podle odstavce 1 písm. c) vydat trvalý zákaz
používání vody ke koupání pouze tehdy, pokud v 5 po sobě následujících letech byla voda
klasifikována jako nevyhovující nebo před skončením pětiletého období je důvod se
domnívat, že dosažení klasifikace vody jako přijatelné není proveditelné nebo by bylo
nepřiměřeně nákladné.
(4) Krajské hygienické stanice jsou povinny informovat Ministerstvo zdravotnictví o
pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a o dalších významných opatřeních
přijatých na úseku řízení jakosti vody ke koupání. Dále jsou krajské hygienické stanice
povinny každoročně do 31. října předávat správcům povodí podklady nezbytné pro sestavení,
přezkoumání a aktualizaci profilů povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle §
6g odst. 1 písm. a) v rozsahu stanoveném vodním zákonem8a).
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(5) Hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších
povrchových vodách ke koupání, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla
sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami
a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších povrchových vodách ke koupání,
pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti
povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování jakosti těchto vod, kritéria jejich
klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti upraví prováděcí právní
předpis.
§ 82b
Stavební úřady
(1) Stavební úřady rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o
povoleních vydávaných podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska,
vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru
povolovaného podle stavebního zákona.
(2) Stavební úřady podle odstavce 1
a) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměru podle § 77 odst.
1, a
b) rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o povolení provozu
zdroje hluku podle § 31 odst. 1.
§ 94
Použití správního řádu a účastníci řízení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a Vyjádření uplatněná k
územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle
tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní
souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
(2) Účastníkem řízení podle § 3c odst. 1, § 5 odst. 5 a 9, § 6c odst. 1 písm. g), § 6e, §
14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 31 odst. 1 a 3 a § 72 odst.
1 je pouze žadatel. Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 a § 82 odst. 2
písm. c) až f) a n) je pouze zaměstnavatel. Účastníkem řízení před orgánem ochrany
veřejného zdraví o uložení nápravného opatření (§ 84) je pouze osoba, které povinnost stanoví
zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo je jí uložena na základě zákona
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(3) Účastníkem řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 70 odst. 2 a
§ 84 odst. 1 písm. v) a x) je fyzická osoba, které je opatření k předcházení vzniku a šíření
infekčního onemocnění nařizováno.
(4) Prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm.
c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je
vydání rozhodnutí. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu
podle § 53 odst. 3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností
222

zdržuje.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Státní energetická koncepce
(1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v
nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti
dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo
a je přijímána na období 25 let.
(2) Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání
s energií.
(3) Státní energetickou koncepci schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu
(dále jen „ministerstvo“) vláda. Vláda předkládá pro informaci státní energetickou koncepci
Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky.
(4) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně
jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. Vyhodnocení je podkladem pro
případnou aktualizaci státní energetické koncepce.
(5) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyhodnocení státní energetické
koncepce poskytuje bezplatně ministerstvu, pokud je k tomu vyzván, ústřední orgán státní
správy, vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických
odvětvích2).
(6) Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku územního rozvoje územní
rozvojový plán4).
(7) Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu
podkladů pro její zpracování a vyhodnocení stanoví vláda nařízením.
§4
Územní energetická koncepce
(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území
kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce
vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a
společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními
zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje vymezené a předpokládané plochy
nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom
zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají
vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající
obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí územní energetické koncepce je
vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií.
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Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické
koncepce.
(2) Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech řešeného území
zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování.
(3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj
územní obvod kraj a hlavní město Praha.
(4) Návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle odstavce 3 posuzuje před
jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí, zda návrh územní energetické koncepce
splňuje požadavky tohoto zákona a je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí
předkladateli své stanovisko do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí
své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem územní energetické
koncepce souhlasí.
(5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle
odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního
města Prahy. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní
energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním městem Prahou.
(6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad územního
rozvoje územního plánu kraje nebo územního plánu obce4).
(7) Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let zpracuje zprávu o uplatňování
územní energetické koncepce v uplynulém období a předloží ji ministerstvu, které ji použije
pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní energetické koncepce. Obec v případě, že územní
energetickou koncepci přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování v
uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro případnou aktualizaci příslušné
územní energetické koncepce.
(8) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní energetické koncepce a
zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období v řešeném
území bezplatně poskytuje ústřední orgán státní správy nebo vlastník energetického zařízení
nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2), pokud je k tomu vyzván.
(9) Obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu
podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o uplatňování územní
energetické koncepce stanoví vláda nařízením.
§7
Snižování energetické náročnosti budov
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na
energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o
stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti
o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo
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ohlášení stavby to doložit průkazem před zahájením výstavby opatřit průkaz energetické
náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1.
ledna 2013,
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a
to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt
zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky
vztažná plocha bude,
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a
to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna
2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1.
ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
od 1. ledna 2020,
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky
energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla,
soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém
dodávek energie“).
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy
podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební
povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu
stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení
stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před
zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu
povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy V případě 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 budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník a
ostatní osoby podle věty první v případě změny dokončené budovy, která nepodléhá
povolení podle stavebního zákona, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni
zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro
budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle
prováděcího právního předpisu,
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů
dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle
prováděcího právního předpisu.
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(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené
budovy, při které se dokládají jsou hodnoceny požadavky na snížení energetické náročnosti
pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do
10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy
podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou
náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle
prováděcího právního předpisu; to doloží kopií kopie dokladů, které se vztahují k měněným
stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni
uchovávat 5 let.
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo
nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků
nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje
předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění,
chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím
právním předpisem,
e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než
1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie
uveřejněného na internetových stránkách ministerstva,
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro
své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov
stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci
těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo
společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku
tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního
předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu
těchto přístrojů.
(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být
splněny
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a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v
památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové
péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo
jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství
vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná
spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se
spotřebou energie do 700 GJ za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem zajistí energetický audit,
který prokáže, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy
a její provozní účely,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k
ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky
státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky
uskutečňované
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním
předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým
posudkem,
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků
jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů
stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení
limitů se prokazuje energetickým posudkem.
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby
pro rodinnou rekreaci.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na
energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné
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než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále
stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické,
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor
stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji
registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a
přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí
právní předpis.
(10) Změnu způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou
energií může stavební úřad povolit rozhodnutím podle stavebního zákona jen v případě,
že nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti; to neplatí, pokud stávající způsob
vytápění není možné nadále využívat. V případě budovy s více bytovými jednotkami,
která je připojena na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění
povolit pouze pro celou budovu.
§ 7a
Průkaz energetické náročnosti
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov
nebo při větších změnách dokončených budov,
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou
energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky
vztažnou plochou větší než 250 m2,
c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a
předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního
předpisu jiného členského státu Unie,
d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost opatřit si
průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního
předpisu,
e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
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1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících
se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se
nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího
právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím
zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii;
zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu
neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší
klasifikační třídu.
(3) Vlastník jednotky5) je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu
jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího
právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím
zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii;
zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu
neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší
klasifikační třídu.
(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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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)
pro provádění stavby vypracované před zahájením výstavby podle stavebního zákona,
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat
energetický posudek,
d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,
e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd
ukazatelům energetické náročnosti.
(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5
písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou
kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově
stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle
odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie
pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle
odstavce 3 písm. c).
(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy
včetně jednotky.
(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední
větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy podle odstavce 4
písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v
předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o
budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.
§ 9a
Energetický posudek
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo
energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro
a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů
dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se
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zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o
alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek
energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,
b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny
elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou
provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,
c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky
odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení
zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti
1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné
rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,
které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,
d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových
provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v
případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou
energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,
e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov,
zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo
využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla
financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo
finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud
poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory
jinak,
f) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene e),
pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu
jinak.
(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo
energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek
také pro
a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů
dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se
zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW,
b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené
budovy,
c) podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů
znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby
elektřiny a tepla,
d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
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e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé
vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).
(3) Energetický posudek musí
a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 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 zpracován objektivně, pravdivě a úplně,
c) být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d),
1. součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
2. pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, nebo
3. součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na
výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona.
c) být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d), součástí dokumentace pro provádění
stavby; to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní
autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona.
(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka
budovy nebo energetického hospodářství jsou
a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a)
bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle
právního předpisu jiného členského státu Unie,
b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho
rozsah stanoví prováděcí právní předpis.
§ 11
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,
b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční
plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie renovace fondu
obytných a komerčních budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,
c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce,
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d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování
její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a
využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,
f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního
využívání energie , propagací využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
propagací zvyšování účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně informovanosti
spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů poskytovatelů
energetických služeb,
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční
pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených
výsledků,
i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam energetických
specialistů,
j) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů, a
stanovuje pravidla jednání této organizace,
k) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje územnímu
rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje,
l) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady,
m) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie
a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
n) vede Systém monitoringu spotřeby energie,
o) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů,
p) vede seznam poskytovatelů energetických služeb,
q) zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém při plnění
vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
r) zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se kombinované výroby
elektřiny a tepla,
s) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se energetické účinnosti
v rámci programů financovaných z veřejných prostředků, provádí jejich sběr a zpracování a
předává je Evropské komisi.

234

(2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační složku státu.
§ 13
Ochrana zvláštních zájmů
(1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných
tímto zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých staveb
Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebních úřadů.
(1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy 8) při ochraně
zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních o povolení záměrů výroben tepla o
celkovém 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 vydává v těchto řízeních vyjádření. Pokud Státní
energetická inspekce nevydá vyjádření podle tohoto zákona do 30 dnů od doručení
žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení příslušného záměru, platí,
že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem
se záměrem souhlasí.
(2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů
chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební
úřady uvedené v odstavci 1, 4 nebo 5. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních
závazná stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém
tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které ministerstvo vydalo
státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále Státní
energetická inspekce v těchto řízeních vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena
povinnost vypracovat energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a).
(3) (2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování
politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umisťují výrobny
elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická
inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní územně plánovací
dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní energetická koncepce.
(4) (3) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a
závazná stanoviska podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve
věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb důležitých pro obranu státu17).
(5) (4) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a
závazná stanoviska podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve
věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb, které provádí Ministerstvo vnitra.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 16
Působnost ministerstva
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných plynových
zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona,
b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z obnovitelných
zdrojů,
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích,
d) informuje Komisi o
1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany
životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž,
2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení
bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; informuje rovněž
všechny členské státy Evropské unie,
3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během
předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,
4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,
5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,
6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních
energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby elektřiny a tepla z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z kombinované výroby elektřiny a
tepla s nízkou účinností ve vztahu k celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, kapacit
kombinované výroby elektřiny a tepla, paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a
výroby tepla a kapacit soustav zásobování tepelnou energií a chlazení ve vztahu k celkové
výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu a úspor primární energie dosažených uplatňováním
kombinované výroby elektřiny a tepla,
7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a
předpokládanou poptávku po elektřině,
8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,
9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,
10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne informování
Komise,
11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, které
jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během
následujících 5 nebo více kalendářních let,
12. investičních projektech do energetické infrastruktury,
e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací
kapacity zásobníku plynu,
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f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení
výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do
míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu
elektřiny a výrobu plynu,
g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje a územnímu
plánu,
g) uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu, územnímu plánu kraje a
územnímu plánu obce,
h) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi,
i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích,
j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky a
plynárenství,
k) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory
regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny
a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení,
l) sleduje
1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské soustavy a
přezkoumává dosažené výsledky,
2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu,
3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství v
případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho následků, náhlé krize na
trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti
energetických soustav,
m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k
desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy,
n) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a údaje
nezbytné pro výkon jejich působnosti,
o) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry
pro transevropské energetické sítě30),
p) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky
pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném
termínu předkládá Komisi,
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie
včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
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r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o
statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného projektu
zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a
stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání Komisi a
spolupracujícímu státu,
s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů,
t) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů
a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá Komisi,
u) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby
elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,
v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich
výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,
w) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,
x) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u
staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu, staveb
zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 100 MW a více,
y) x) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o pokroku při plnění
vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
z) y) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává Komisi vnitrostátní
akční plány energetické účinnosti.
§ 30b
Žádost o udělení autorizace
(1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje
a) harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující předpokládané termíny
vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení povolení záměru, připojení k
přenosové soustavě nebo přepravní soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny nebo
distribuční soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu
rozhodnutí,
b) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny a
energetické účinnosti,
c) předpokládané umístění výrobny elektřiny,
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d) údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie,
e) vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o
zajištění systémových služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační
soustavy včetně termínu a podmínek připojení,
f) údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném ročním využití
instalovaného výkonu,
g) vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a
poptávkou elektřiny a plynu a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z
obnovitelných zdrojů,
h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě výrobny elektřiny o
celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou ročního
provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren.
§ 30d
Zánik autorizace
(1) Autorizace zaniká
a) v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního
rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona nejpozději
1. do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s
instalovaným výkonem do 100 MW, nebo
2. do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s
instalovaným výkonem 100 MW a více,
b) v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí
dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,
b) v případě zastavení řízení o povolení záměru nebo zamítnutí návrhu na vydání
rozhodnutí o povolení záměru dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,
c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel autorizace dosud
nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního rozhodnutí o povolení záměru
podle stavebního zákona,
d) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo jestliže byl
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení včetně vstupu držitele autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci
takového rozhodnutí, nebo
e) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace.
(2) Ministerstvo autorizaci zruší
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a) pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo
b) na základě žádosti držitele autorizace.
§ 46
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života,
zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky
územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani
jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života,
zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno,
potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
7 m,
2. pro vodiče s izolací základní
2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení
1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
12 m,
2. pro vodiče s izolací základní
5 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
20 m,
e) u napětí nad 400 kV
30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV
2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné
straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm.
b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí
jsou povinni jim tuto činnost umožnit.
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(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV
včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u
podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20
m vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce
obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany
půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.
(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti
a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího
líce obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční
soustavě s napětím větším než 52 kV,
b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce
obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do
52 kV včetně,
c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k
distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva,
nebo od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s
instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV
včetně,
e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u
výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným
výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s
instalovaným výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a
elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
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b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a
nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a
přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném
pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(12) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by
mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý
provoz a veškeré činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození
energetických zařízení.
(13) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v
bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících
podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy
nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.
(14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52
kV a koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v
případě, že
a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru
rotoru,
b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru
nebo výšce větrné elektrárny.
(15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a
koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být
minimálně rovna výšce větrné elektrárny.
(16) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním
stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33).
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§ 68
Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich
bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje
a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby,
pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení plynárenského zařízení do provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové
povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení
měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na
obě strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1
m na obě strany.
(3) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by
mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý
provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických
zařízení.
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující
příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní
přípojku nebo zásobník plynu
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
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b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu
a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu;
souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel
distribuční soustavy, provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o
šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou
povinni jim tuto činnost umožnit; provozovatel zásobníku plynu dále na vlastní náklad
udržuje volný prostor pozemku o poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch
plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní
telekomunikační sítě nebo plynovodní přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15
m od osy ústí sondy zásobníku plynu lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní
soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo
provozovatele přípojky.
(7) Ochranné pásmo plynárenského zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od
plynárenské soustavy nebo odstraněním stavby.
§ 69
Bezpečnostní pásma
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných
havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby,
nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude
právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků
případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a
majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno,
potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového
zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění
v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou
osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
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b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu
fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.
(5) Bezpečnostní pásmo plynového zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od
plynárenské soustavy nebo trvalým ukončením provozu plynového zařízení nebo odstraněním
stavby.

§ 77
Odběratel tepelné energie
(1) Odběratel tepelné energie má právo na připojení ke zdroji tepelné energie nebo
rozvodnému tepelnému zařízení v případě, že
a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti,
b) má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými
předpisy,
c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů teplonosné
látky a termínu připojení stanovené dodavatelem, a
d) dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní energetickou koncepcí.11)
(2) Odběratel tepelné energie má právo na náhradu škody při nedodržení základních
parametrů dodávky tepelné energie. Právo na náhradu škody je vyloučeno v případech podle §
76 odst. 4.
(3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné energie změnu teplonosné
látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného
tepelného zařízení, má odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné
energie odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn. Změnu teplonosné látky nebo jejích
parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného
zařízení je povinen dodavatel tepelné energie oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem.
Neodstoupí-li odběratel tepelné energie od smlouvy o dodávce tepelné energie, je povinen
upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak, aby
odpovídalo oznámeným změnám. Odběratel tepelné energie je dále povinen na svůj náklad
upravit odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými
podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné
energie.
(4) Odběratel tepelné energie může zřídit a provozovat náhradní nebo jiný zdroj
tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho
provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po
písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.
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(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze
na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s
územní energetickou koncepcí. Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu
zásobování tepelnou energií může být provedena pouze na základě povolení podle
stavebního zákona a za podmínky, že nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti
podle jiného právního předpisu11); to neplatí, pokud stávající způsob vytápění není
možné nadále využívat. V případě budovy s více bytovými jednotkami, která je
připojena na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění povolit
pouze pro celou budovu. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a
rovněž takové 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.
(6) Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část
nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto zařízení
nadále strpět.
(7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená
tepelná energie, je zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele licence na
výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie. Odběratel tepelné energie je na žádost
dodavatele tepelné energie povinen umožnit přístup k částem odběrného tepelného zařízení,
kterými prochází neměřená tepelná energie.
(8) Zákazník má právo poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to
prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného tepelného zařízení; náklady na
nákup tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem.

§ 87
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení
pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně
života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje
a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby,
pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.
(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého
provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a
pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či
rozvod tepelné energie do provozu.
(2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k
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tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod
tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
(3) U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné
pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na
půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé
vzdálenosti 2,5 m.
(4) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by
mohl poškodit zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo omezit nebo ohrozit jeho
bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k
poškození zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie. Pro realizaci veřejně prospěšné
stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví
provozovatel tohoto zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní
práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných
pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto
zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat
podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na
vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu
rozhodnutí o povolení záměru; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu rozhodnutí o povolení záměru, podmínky
nepřezkoumává.
(5) Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se
nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění
bezpečnosti tohoto zařízení.
(6) Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k
pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie
umístěném v jejich nemovitostech. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a
nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení před
zahájením prací povinen vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu a době trvání prací
informovat a po ukončení prací uvést dotčené prostory do původního stavu, a není-li to s
ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu
nebo užívání nemovitosti.
(7) Ochranné pásmo zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zaniká trvalým
odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním
zákonem33).
§ 98
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické či právnické osoby, které podnikají v energetických odvětvích podle
dosavadních předpisů, musí do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona požádat o
udělení licence, jinak jejich oprávnění k podnikání zaniká.
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(2) Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních
právních předpisů se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona. Výjimky z ustanovení o
ochranných pásmech udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachovány i po
dni účinnosti tohoto zákona.
(3) Bezpečnostní pásma plynových zařízení stanovená podle dosavadních právních
předpisů a předchozí písemné souhlasy se zřízením stavby v těchto pásmech zůstávají
zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla
před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena.
(5) Pokud fyzické či právnické osoby provádějící nákup, prodej a skladování
uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy, nepožádají o vydání
živnostenského oprávnění na tuto činnost do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jejich oprávnění k podnikání zaniká.
(6) zrušen
(7) zrušen
(8) zrušen
(9) Při změně napětí elektřiny, při změně tlaku nebo druhu plynu a při změně
teplonosné látky nebo jejích parametrů zahájené před dnem nabytí účinností tohoto zákona se
postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(10) O autorizaci na výstavbu musí požádat každá fyzická či právnická osoba, která
požádá o územní rozhodnutí podá návrh na vydání rozhodnutí o povolení záměru na
novou výstavbu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(11) Inspekce podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č.
83/1998 Sb., je Státní energetickou inspekcí podle tohoto zákona.
(12) Řízení o uložení pokuty zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
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Platné znění dotčených ustanovení č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§3
Neveřejná pohřebiště
(1) Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských
ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo
lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských, společenství se považují za
neveřejná pohřebiště.
(2) Za neveřejná pohřebiště se rovněž považují účelová zařízení určená výlučně pro
uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků příslušníků registrovaných církví a
náboženských společností3), jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků na veřejném pohřebišti.
(3) Zřizovatelem i provozovatelem neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná
církev a náboženská společnost3) na pozemku v jejím vlastnictví. Pro provozování
neveřejných pohřebišť se § 20 až 23 použijí obdobně; pro zrušení neveřejných pohřebišť se §
24 použije obdobně.
(4) Krajský úřad vydá k záměru zřídit neveřejné pohřebiště stanovisko vyjádření, ve
kterém ověří, zda jsou splněny požadavky podle odstavce 2. Stanovisko Vyjádření krajského
úřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu povolení
záměru vyžadovaného stavebním zákonem. Pro výčet dotčených orgánů a posouzení záměru
z hlediska ochrany veřejného zdraví a ochrany podzemních vod a pro povinnosti
registrované církve a náboženské společnosti se použije § 17 obdobně.
(5) Provozovatel neveřejného pohřebiště je povinen před zahájením provozu vydat řád
neveřejného pohřebiště, který musí být schválen krajským úřadem; obdobný postup musí být
dodržen při každé změně řádu neveřejného pohřebiště. Krajský úřad předložený návrh
schválí, pokud v něm bude upraven zejména způsob pohřbívání lidských pozůstatků a způsob
evidence lidských pozůstatků.
§ 12
Zřízení krematoria
Krematorium lze zřídit jen na základě územního rozhodnutí a následného stavebního
povolení; dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice a orgán ochrany
ovzduší povolení záměru podle stavebního zákona. V rámci řízení o povolení záměru
posoudí stavební úřad záměr zřízení veřejného pohřebiště z hlediska ochrany veřejného
zdraví a ochrany ovzduší.
§ 17
Zřízení veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské společnosti
jen na pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle
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zvláštního právního předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního
předpisu vyžadováno povolení záměru podle stavebního zákona. Dotčenými orgány jsou
vždy také krajská hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného
zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu
s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a
vodoprávní úřad, který vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. V rámci
řízení o povolení záměru posoudí stavební úřad záměr zřízení veřejného pohřebiště
z hlediska ochrany veřejného zdraví, ochrany podzemních vod z hlediska souladu s
územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby nebo hrobky, je obec nebo
registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním
právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že
pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů,
hrobek, úložišť jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o
jejich umístění podle zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby povolení záměru
podle stavebního zákona.

14)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
14)

Zákon č. …/2000 Sb., stavební zákon.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§8
Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") při správě státních hranic
a) zabezpečuje vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních
hranic, s výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle
zvláštního právního předpisu,2)
b) zabezpečuje údržbu hraničního pruhu a volných kruhových ploch,
c) spravuje hraniční dokumentární dílo,
d) zabezpečuje činnost hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro
Českou republiku z mezinárodních smluv,
e) koordinuje činnost státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,
f) vyjadřuje se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích
nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních
hranic,
g) poskytuje náhradu za majetkové újmy nebo náhradu za omezení využívání nemovitosti
vzniklé v souvislosti s výkonem správy státních hranic,
h) vykupuje pozemky, které mají být na základě mezinárodní smlouvy o změnách průběhu
státních hranic předány sousedním státům,
i) vydává průkazy podle mezinárodních smluv,3)
j) vede evidenci osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích (dále
jen "průkaz"), a
k) zabezpečuje umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, .
l) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury6) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro
stavby projektů společného zájmu z hlediska správy státních hranic.
§ 17
(1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení
řízení o povolení záměru, týká-li se toto řízení území nebo stavby v bezprostřední blízkosti
státních hranic; ministerstvo pro tyto účely vydá vyjádření.
(2) Pokud ministerstvo nevydá vyjádření podle odstavce 1 do 30 dnů od doručení
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žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru, platí, že k záměru
nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se záměrem
souhlasí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) záměrem
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s
jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti,
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované
z prostředků fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a
následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané,
c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně
ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,
d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní
obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území,
e) dotčeným orgánem správní orgán, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními
předpisy2) a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká
inspekce životního prostředí,
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí Nejvyšší stavební úřad (§ 21a) nebo
orgán kraje v přenesené působnosti krajský stavební úřad, v jehož územně správním obvodu
je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22),
g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení
vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o
1. územní řízení,
1. řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, není-li vedeno řízení o povolení
záměru s posouzením vlivů,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. 2. řízení o povolení hornické činnosti,
7. 3. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. 4. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. 5. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. 6. řízení o vydání integrovaného povolení, není-li vedeno řízení o povolení záměru s
posouzením vlivů s integrovaným povolením podle stavebního zákona,
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11. 7. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. 8. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů,
13. 9. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno
žádné z řízení podle bodů 1 až 12 2 až 8, a
14. 10. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 9 k dosud
nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí,
které byly převzaty ze stanoviska,".
h) veřejností jedna nebo více osob,
i) dotčenou veřejností
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých
právech nebo povinnostech,
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání
rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob,
j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob,
k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr,
l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a
projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do
příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení,
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla
vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 9 vyžadovaná
zvláštními právními předpisy,
n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který
nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.
§4
Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li
uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí
vždy,
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají
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posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li
uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména
pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve
zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a
krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 %
příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou
limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat
zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle §
9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů
podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení,
h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není
záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního
odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví,
bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto
účely nepříznivě ovlivnit.
(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování
podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně
převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li
vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn
účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva
životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vláda
a) může stanovit jinou formu posuzování,
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku
posuzování podle písmene a) a
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje
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Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné
podle písmene b).
(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování,
použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí
zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry
tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst.
8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně.
(5) V řízení o povolení záměru s posouzením vlivů postupuje stavební úřad podle
tohoto zákona, pokud nestanoví stavební zákon jinak.
§7
Zjišťovací řízení
(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm.
a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na
a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny,
c) současný stav poznatků a metody posuzování.
(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) je cílem
zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní
prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy
podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona. Podléhá-li záměr
posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího
řízení také upřesnění podle odstavce 1.
(3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může
mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k
a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot
uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,
c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených
územních samosprávných celků.
(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení podle § 16; v odůvodněných, zvlášť složitých, případech může být tato
lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný
úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a
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zveřejní jej podle § 16.
(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 podléhá posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný
závěr obsahující základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k
tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k
tomuto zákonu.
(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 nepodléhá posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je
prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů
B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil
při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje
způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí
má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 , dotčená veřejnost a
dotčené územní samosprávné celky. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží
dotčená veřejnost v odvolání.
(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona
o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může v
odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované osobou,
která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s
ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou,
která je držitelem zvláštní autorizace.
(8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i
výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením
jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování
variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.
(9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení
rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány
podle tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro
účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2
má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo
jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena.
(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90
dnů poté, kdy žaloba došla soudu.
§8
Dokumentace
(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení,
vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru podle § 7 odst. 5
zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v
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počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě.
Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se
zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných
výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů. Je-li
předmětem navazujícího řízení pouze část nebo etapa záměru, který byl předmětem
zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k celému záměru.
(2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na
základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena,
oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o
dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci
zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek").
(3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky
se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění
informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3 předá příslušný úřad obdržená vyjádření
neprodleně zpracovateli posudku.
(5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na
základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla
dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k
přepracování nebo doplnění; informaci o vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li
doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení
dokumentace podle věty první, příslušný úřad posuzování ukončí.
(6) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo
přepracovanou dokumentací nakládá podle odstavce 2.
§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného
projednání a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku. Závazné
stanovisko se vydává k celému záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v
navazujících řízeních ke všem jeho částem nebo etapám. Náležitosti stanoviska jsou
uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním orgánům a
dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej spolu s posudkem podle § 16.
(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních.
Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení.
Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.
(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad
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na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám
podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr
mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení
platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne,
dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad
obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době
vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle
odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni,
kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo.
(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty
druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa
předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě
záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Dojde-li k vydání
rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží. Nepředloží-li
oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle
§ 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve
kterém se jej nedotýkají změny podle věty první.
(6) Nejdříve S výjimkou navazujících řízení, která vede krajský stavební úřad,
předloží oznamovatel nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení,
nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel
příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení
včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a
to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Příslušný úřad
ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem
příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko,
jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení
provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1
písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné
závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k
podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn
záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud
nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly
předány.
(7) V případě řízení o povolení záměru s posouzením vlivů podle stavebního
zákona se stanovisko podle odstavce 1 nevydává. Podmínky podle přílohy č. 6 k tomuto
zákonu uvede stavební úřad ve výroku rozhodnutí o povolení záměru. Požadavky na
odůvodnění stanoviska uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu se použijí obdobně.
§ 9c
(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky
lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce,
nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení
lhůtu delší.
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(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek
veřejnosti.
(3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který
navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se
účastníkem navazujícího řízení též
a) dotčený územní samosprávný celek, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním
stupni.
(5) (4) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání
písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4.
§ 9d
(1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení
rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto
rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení
zkrácena.
(2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do
90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného
účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná
žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací
záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.
§ 10
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí
(1) Při posuzování záměru povolovaného podle stavebního zákona (dále jen "stavební
záměr") povolovaného ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí nebo v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen
"řízení s posouzením vlivů") postupuje příslušný úřad v součinnosti s úřadem příslušným k
vedení řízení s posouzením vlivů (dále jen "stavební úřad").
(2) Je-li předmětem řízení s posouzením vlivů pouze část nebo etapa stavebního
záměru, který byl předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k
celému stavebnímu záměru. Ustanovení § 7 odst. 8 věty druhé se nepoužije.
(3) Nejedná-li se o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování
dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru
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zjišťovacího řízení podle § 7. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto
zákonu. Dokumentaci předkládá oznamovatel stavebnímu úřadu jako součást dokumentace
pro řízení s posouzením vlivů, v počtu vyhotovení stanoveném stavebním zákonem.
Ustanovení § 8 odst. 1 se nepoužije.
(4) V případě, že příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace, která byla
příslušnému úřadu zaslána stavebním úřadem15) jako součást dokumentace pro řízení s
posouzením vlivů, neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost
stavebnímu úřadu a oznamovateli ve lhůtě 10 dnů; jinak v téže lhůtě sdělí stavebnímu úřadu
okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků podle tohoto
zákona. Neobsahuje-li dokumentace náležitosti podle tohoto zákona, může oznamovatel
dokumentaci před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu projednat s příslušným
úřadem. Ustanovení § 8 odst. 2 až 6 se nepoužijí.
(5) Příslušný úřad bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno zahájení řízení
s posouzením vlivů stavebním úřadem, obdrženou dokumentaci zveřejní podle § 16 a doručí
zpracovateli posudku. Nestanoví-li příslušný úřad jinak, zpracovatel posudku se účastní
veřejného ústního jednání podle stavebního zákona, bylo-li nařízeno. Ustanovení § 17 se
nepoužije. Po obdržení výsledků projednání podle stavebního zákona (dále jen "výsledky
projednání")16) příslušný úřad předá do 5 dnů výsledky projednání zpracovateli posudku.
(6) Podléhá-li záměr mezistátnímu posuzování, sdělí příslušný úřad tuto skutečnost
stavebnímu úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 4 a po oznámení o zahájení řízení s
posouzením vlivů stavebním úřadem zajistí postup podle § 13 odst. 3 a 4.
(7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, výsledků
projednání a vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13, které se
vztahují k vlivům na veřejné zdraví a vlivům na životní prostředí v rozsahu podle § 2.
Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Doba pro zpracování
posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny
výsledky projednání včetně vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13.
Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však
o dalších 20 dnů. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se nepoužijí.
(8) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, výsledků projednání, vyjádření
dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a posudku stanovisko ve lhůtě do 30
dnů ode dne obdržení posudku; prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky
oznamovatelem podle § 18 odst. 3 se do lhůty nezapočítává. Náležitosti stanoviska jsou
uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Příslušný úřad zašle stanovisko stavebnímu úřadu,
dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a oznamovateli a
zveřejní jej podle § 16. Ustanovení § 9a odst. 1 a 2, § 9a odst. 3 věty druhé a § 9a odst. 6 se
nepoužijí.
(9) U stavebních záměrů podle odstavce 2 se stanovisko vydává k celému stavebnímu
záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho částem
nebo etapám.
(10) Dojde-li ke změně příslušného úřadu podle § 23 odst. 4, sdělí ministerstvo tuto
skutečnost neprodleně stavebnímu úřadu.
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§ 10i
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace na životní prostředí
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a
územního plánu územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje podle
zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. k) a § 22 písm. d) tím nejsou
dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a
veřejné projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Ustanovení § 10g se použije
přiměřeně.
(2) Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") při
pořizování politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu nebo
krajský stavební úřad při pořizování územně plánovací dokumentace stanoví podrobnější
požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu
zpracování možných variant řešení. Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní
prostředí ve vyhodnocení zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud
vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního
předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje nebo krajský stavební úřad oprávněn
požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje obce stanoví
krajský stavební úřad na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(3) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k
tomu oprávněná podle § 19.

§ 11
Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky
(1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České
republiky (dále jen "mezistátní posuzování") je
a) záměr podle § 4 odst. 1 a koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může
zasahovat i mimo území České republiky,
b) záměr podle § 4 odst. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o takové posuzování
stát, jehož území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený
stát"), požádá,
c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu (dále jen "stát původu")
a které mohou mít závažný vliv na životní prostředí na území České republiky.
(2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s
Ministerstvem zahraničních věcí.
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(3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu
sloupci KÚ neprodleně postoupit jeho posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o
záměr podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzování koncepce ministerstvu, jestliže
zjistí, že jde o koncepci podle odstavce 1.
§ 12
Způsob mezistátního posuzování
(1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto zákona, pokud
ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika
vázána, postup při mezistátním posuzování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při
mezistátním posuzování může ministerstvo krajský stavební úřad prodloužit až o 30 dnů,
požádá-li o to dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně.
(2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní posuzování řídí předpisy platnými na
území dotčeného státu nebo předpisy platnými na území státu původu, se postupuje podle
právních předpisů platných na území státu původu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(3) Stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich určí, zda bude provedena
poprojektová analýza, a pokud ano, pak v jakém rozsahu, a to s přihlédnutím k možnému
významnému nepříznivému vlivu záměru přesahujícímu státní hranice, který byl předmětem
mezistátního posuzování. Jakákoliv poprojektová analýza bude zahrnovat především stálé
pozorování důsledků provedení záměru a určení jakéhokoliv nepříznivého vlivu přesahujícího
státní hranice. Tato stálá pozorování a určení vlivu lze provádět za účelem dosažení těchto
cílů:
a) monitorování dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích, popřípadě opatřeních
podle zvláštních právních předpisů a účinnosti zmírňujících opatření,
b) přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s nejasnostmi vzniklými v průběhu
poprojektové analýzy,
c) ověření předchozích prognóz s cílem využití získaných poznatků při provádění obdobných
záměrů v budoucnosti.
(4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě poprojektové analýzy
oprávněné důvody usuzovat, že zde existuje významný nepříznivý vliv přesahující státní
hranice, nebo pokud byly zjištěny faktory, které by mohly mít za následek takovýto vliv, bude
okamžitě informovat druhý stát. Stát původu a dotčený stát po dohodě následně stanoví
nezbytná opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.
§ 13
Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky
(1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o
posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též v úředním
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jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo krajský stavební úřad.
Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo krajský stavební úřad do 7 pracovních dnů po
jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování
včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a
informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících řízeních.
(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení obsahuje
požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo krajský stavební úřad si od
dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území.
Ministerstvo Krajský stavební úřad zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich
obdržení oznamovateli k využití při zpracování dokumentace a dále je poskytne zpracovateli
posudku.
(3) Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který
stanoví ministerstvo krajský stavební úřad. Dokumentaci včetně překladu zašle ministerstvo
krajský stavební úřad do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s žádostí o
vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve
variantách, včetně sdělení opatření ke zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice
(dále jen "konzultace"). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo krajský
stavební úřad se konzultace zúčastní. Ministerstvo Krajský stavební úřad předem
neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o
místě a času konzultace oznamovatele a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti
jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo
povinno krajský stavební úřad povinen zveřejnit podle § 16.
(4) Ministerstvo Krajský stavební úřad do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření
dotčeného státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro
hodnocení záměru.
(5) Ministerstvo Krajský stavební úřad vyjádření dotčeného státu zapracuje do
stanoviska nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření ve svém stanovisku nebo
jeho uvedení jen zčásti.
(6) Ministerstvo je povinno Krajský stavební úřad je povinen zaslat dotčenému státu
stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno povinen mu zaslat informace
podle § 9b odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle § 9a odst. 3, a to do 15 dnů ode
dne jejich obdržení. Tyto informace a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat
ministerstvu krajskému stavebnímu úřadu jako dotčenému orgánu na podkladě požadavku
uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.
§ 14a
Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky
(1) Pokud ministerstvo příslušný úřad zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst. 1
písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní posuzování požádal podle § 11 odst. 1 písm.
b), návrh koncepce se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví
ministerstvo příslušný úřad. Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo
příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s
upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Současně ministerstvo příslušný
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úřad nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je návrh koncepce zpracován ve
variantách.
(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k návrhu koncepce obsahuje požadavek
zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo příslušný úřad si od dotčeného státu
vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo Příslušný
úřad zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a
posuzovateli.
(3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo příslušný úřad se
konzultace zúčastní. Ministerstvo Příslušný úřad předem neprodleně, nejpozději však do 5
pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace
předkladatele a jeho prostřednictvím posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž
zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno příslušný úřad povinen zveřejnit
podle § 16.
(4) Ministerstvo Příslušný úřad vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu
koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto
vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo příslušný
úřad dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho vydání.
(5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu příslušnému úřadu jedno
vyhotovení koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení spolu s dalšími informacemi podle §
10g odst. 5. Ministerstvo je povinno Příslušný úřad je povinen schválenou koncepci a tyto
informace do 7 pracovních dnů zaslat dotčenému státu.
§ 15
Předběžné projednání
Příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny, pokud je o to oznamovatel nebo
předkladatel požádá ještě před předložením oznámení, dokumentace, oznámení koncepce
nebo vyhodnocení, projednat s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný záměr včetně
případných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit mu předběžné projednání s
dalšími dotčenými orgány, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími
subjekty. Příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny na žádost oznamovatele nebo
předkladatele mu poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního
předpisu.6) V případě řízení o povolení záměru EIA příslušný úřad podle úpravy
předběžné informace ve stavebním zákoně.
§ 16
Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich
(1) Příslušný úřad na internetu zveřejní
a) oznámení,
b) závěr zjišťovacího řízení,
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c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentaci,
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno,
f) posudek,
g) stanovisko,
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,
i) oznámení koncepce,
j) návrh koncepce,
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,
l) stanovisko ke koncepci,
m) sdělení o ukončení posuzování.
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní samosprávné
celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace
o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je
možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich
obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle věty první
a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den
zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední
desce dotčeného kraje.
(3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí dotčené územní
samosprávné celky v případě stavebního záměru i stavební úřad.
§ 20
Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají
a) ministerstvo,
b) Nejvyšší stavební úřad,
b) c) orgány kraje.
c) krajské stavební úřady.
§ 21

266

Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž
oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst.
1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo
stanovisko,
d) c) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje na území více
krajů nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu,
e) d) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství
informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
f) e) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí koncepcí a mezistátní posuzování
záměrů prováděných mimo území České republiky podle § 14,
g) f) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto
působnost v jednotlivém případě vyhradilo,
h) g) f) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných
závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek,
i) h) g) uděluje a odnímá autorizaci,
j) i) h) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,
k) j) i) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní
prostředí územního regulačního plánu, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad
územního rozvoje na životní prostředí územních plánů kraje a je dotčeným orgánem při
jejich pořizování,
l) k) j) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat
se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3,.
m) l) k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury17), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f),
n) m) l) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22
písm. a), který zasahuje území více krajů.
§ 21a
Nejvyšší stavební úřad stanovuje, který krajský stavební úřad je příslušný k
zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů.
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§ 22
Orgány kraje Krajské stavební úřady
Orgány kraje Krajské stavební úřady
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů
uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k
těmto záměrům vydaly stanovisko,
b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do
územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. f),
c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek,
d) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a
jsou dotčenými orgány při jeho pořizování, .
e) jsou dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury17), k jejichž posuzování jsou příslušné podle písmene a).
§ 23
Ostatní společná ustanovení
(1) Příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou povinny
dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle zvláštních
právních předpisů.6)
(2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování
nepokračuje a ukončí jej.
(3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst.
1, popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo krajský
stavební úřad na žádost oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost
o vyjádření doručena, pokud.
a) se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr
podle § 7 odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1,
b) se může jednat o záměr podle § 11,
c) se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření
postoupena orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem.
(4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle
odstavce 3 orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele
neodstranilo, může se oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které
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přiloží vyjádření orgánu kraje; vyjádření ministerstva je nadřazené.
(5) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo
koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných
případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo
posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a
hospodárnosti posouzení.
(6) (4) Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto
zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a
koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních
případech.
(7) (5) Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto
zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodech 8 až
12 a kategorii II bodě 13 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
(8) (6) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování vlivů na
životní prostředí podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání stanoviska. Po uplynutí této
lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.10)
(9) (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání,
zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto
zákona.
(10) (8) Na území hlavního města Prahy
a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města
Prahy,
b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje městská část hlavního města
Prahy.
§ 23a
(1) Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr,
a) který se nachází na transevropské dopravní síti14),
b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015,
c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (dále jen "zákon č. 244/1992 Sb.") a
d) který stanoví vláda nařízením.
(2) Příslušným úřadem je v případě prioritního dopravního záměru vždy ministerstvo.
(3) Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k
vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání
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rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let.
(4) Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na
životní prostředí příslušný úřad vezme v úvahu účinné právní předpisy v oblasti životního
prostředí a veřejného zdraví.
(5) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se
vydává na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je podklad obsahující popis aktuálního
technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví; žádost lze podat
nejpozději 31. ledna 2017. U prioritního dopravního záměru, který stanoví vláda nařízením,
oznamovatel v podkladu podle věty první uvede i nástin studovaných hlavních variant a
stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Při vydávání závazného
stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se § 6 až 9 nepoužijí.
Bylo-li vydáno souhlasné závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na
životní prostředí, stanovisko dle § 9a odst. 1 se v navazujících řízeních nevyžaduje.
(6) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí a
podklady k jeho vydání zveřejní příslušný úřad na internetu.
(7) Řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které
povoluje umístění nebo provedení prioritního dopravního záměru, pro který bylo vydáno
závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, je
navazujícím řízením.
(8) V navazujícím řízení příslušný úřad ověří, zda nedošlo ke změnám prioritního
dopravního záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí. Při
ověření podle věty první se použije obdobně § 9a odst. 4 a 5; změny se posuzují oproti
záměru popsanému v podkladu podle odstavce 5. Jestliže bylo na základě ověření podle věty
první vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, správní orgán vedoucí navazující řízení žádost
zamítne.
(9) Správní orgán vedoucí navazující řízení do svého rozhodnutí zahrne opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
uvedené v závazných stanoviscích podle odstavců 3 a 8.
(10) Na stanovisko o hodnocení vlivů vydané podle zákona č. 244/1992 Sb. pro
prioritní dopravní záměr podle odstavce 1 se čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, nepoužije.

Příl.1

I-----I-------------------------------------I-------------------------I-------------------------I
I I Záměr:
I Kategorie I (podléhá I Kategorie II
I
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I I
I posuzování vždy) I (zjišťovací řízení) I
I I-------------------------------------I------------I------------I-------------I------------I
I I Příslušný úřad
I MŽP I KÚ I MŽP I KÚ I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 1 I Rafinerie ropy nebo primární
I X
I
I
I
I
I I zpracování ropných produktů.
I
I
I
I
I
I-----I-------------------------------------I------------I -----------I------------I------------I
I 2 I Zařízení ke zplyňování a
I 500 t/den I
I 50 t/den I
I
I I zkapalňování uhlí a bituminové
I
I
I
I
I
I I horniny s kapacitou od stanoveného I
I
I
I
I
I I limitu.
I
I
I
I
I
I-----I-------------------------------------I------------I -----------I------------I-------------I
I 3 I Tepelné nebo chemické zpracování I X
I
I
I
I
I I uhlí, popřípadě bituminových
I
I
I
I
I
I I hornin, včetně výroby uhlíku
I
I
I
I
I
I I vysokoteplotní karbonizací uhlí I
I
I
I
I
I I nebo elektrografitu vypalováním I
I
I
I
I
I I nebo grafitizací.
I
I
I
I
I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I- ------------I
I 4 I Zařízení ke spalování paliv s
I 300 MW I
I 50 MW I
I
I I tepelným výkonem od stanoveného I
I
I
I
I
I I limitu.
I
I
I
I

271

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 13
(1) Osoba, které bylo vydáno povolení k využívání zdroje, (dále jen "uživatel")
předloží ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci povolení k využití
zdroje dokumentaci stavby pro využití zdroje určenou pro územní řízení u příslušného
stavebního úřadu za účelem posouzení její vhodnosti pro povolený způsob využívání zdroje,
pokud využívání zdroje provedení stavby vyžaduje. Pokud povaha stavby vyžaduje posouzení
podle zvláštního zákona,11) doba nezbytná pro toto posouzení se do lhůty stanovené ve větě
první nezapočítává. Pokud tato dokumentace nebude odpovídat povolenému způsobu
využívání zdroje, ministerstvo vrátí dokumentaci uživateli a určí způsob, rozsah a lhůtu pro
její doplnění nebo změnu. Ministerstvo posoudí dokumentaci pro územní řízení do 60 dnů ode
dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byla dokumentace pro
územní řízení vrácena uživateli k doplnění nebo úpravě. Výsledek posouzení v uvedené lhůtě
ministerstvo sdělí uživateli ve svém vyjádření, v němž může uvést podmínky k umístění,
provedení a užívání stavby zaměřené na zabezpečení využívání zdroje povoleným způsobem.
(2) Bez vyjádření ministerstva podle odstavce 1 nelze vydat územní rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu.6)
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy.6)
§ 14
Změny a zrušení povolení k využití zdroje
(1) Uživatel zdroje je povinen oznámit ministerstvu všechny změny týkající se údajů
uvedených v žádosti o vydání povolení k využívání zdroje a dokladů k žádosti připojených, a
to nejméně 30 dnů před jejich zamýšleným uskutečněním, a pokud změny nebyly předem
známy, do 15 dnů od jejich vzniku.
(2) Ministerstvo rozhodne na základě oznámení podle odstavce 1, a to podle
závažnosti změn, o změně povolení k využívání zdroje nebo o pozastavení využívání zdroje
anebo povolení zruší. Při pozastavení využívání zdroje ministerstvo zároveň určí lhůtu, v níž
je uživatel povinen odstranit nedostatky, které vedly k pozastavení využívání zdroje.
(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání zdroje,
jestliže
a) uživatel nepředložil ve lhůtě uvedené v § 13 odst. 1 ministerstvu dokumentaci stavby pro
využití zdroje určenou pro územní řízení k posouzení její vhodnosti pro povolený způsob
využití zdroje nebo tuto dokumentaci nedoplnil nebo nedoplnil ve lhůtě určené ministerstvem,
b) uživatel nezapočal s využíváním zdroje ve lhůtě stanovené v povolení k využití zdroje.
(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání
zdroje, jestliže uživatel nezapočal s využíváním zdroje ve lhůtě stanovené v povolení k
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využití zdroje.
(4) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k využívání zdroje, jestliže
a) se vlastnosti zdroje změnily tak, že z hlediska zájmů stanovených v tomto zákoně nejsou
vhodné k jeho využívání,
b) uživatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené tímto zákonem nebo v
povolení k využívání zdroje,
c) využíváním zdroje došlo k nepříznivému vlivu na podzemní vody nebo životní prostředí,
d) o zrušení požádá uživatel.
(5) Rozklad proti rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavců 2 až 4 nemá
odkladný účinek.

§ 35
(1) Ministerstvo je ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu,
využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon
dozoru.
(2) Ministerstvo
a) vykonává dozor21) nad dodržováním opatření stanovených podle tohoto zákona a
povinností podle tohoto zákona a dále nad činností vodoprávního úřadu podle tohoto zákona,
b) zabezpečuje náležitosti za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení,
přírodních léčebných lázní, lázeňských míst a stanovení ochranných pásem,
c) vydává certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení
podle tohoto zákona, a to pro potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a
certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby
jejich dovozu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
d) spravuje informační systém, a to zejména registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci
ostatních zdrojů minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,
e) předkládá katastrálnímu úřadu grafické a písemné podklady18) pro potřeby evidence
ochranného pásma I. stupně a vnitřního území lázeňského místa,
f) koncepčně řeší další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a
přírodních léčebných lázní,
g) zřizuje jako příspěvkovou organizaci Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů (§
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40),.
h) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury28).
(3) Vodoprávní úřad vykonává dozor21) nad dodržováním opatření podle tohoto
zákona a povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody,
jejichž výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l
nebo rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž
ochranná pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle
tohoto zákona.
(4) Stavební úřad vykonává dozor nad dodržováním opatření stanovených podle
tohoto zákona a povinností podle tohoto zákona pokud se týkají záměrů podle § 37 odst.
7.
§ 37
Závazné stanovisko k některým činnostem
Závazná stanoviska a vyjádření k některým činnostem
(1) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo pro pořizování
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení22) dotčeným
orgánem.
(2) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není
stanoveno jinak, nelze podle zvláštních právních předpisů23) bez závazného stanoviska
ministerstva
a) schválit plán hlavních povodí, plány oblastí povodí a plány rozvoje vodovodů a kanalizací,
b) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je
spojena se zásahem do pozemku,
c) vydat povolení k provedení trhacích prací,
d) vydat rozhodnutí o pozemkových úpravách a vydat pozemky v rámci náhradních restitucí,
e) vydat povolení k nakládání s podzemními vodami podle zvláštního právního předpisu23a),
f) vydat povolení k nakládání s povrchovými vodami, povolení k vodním dílům a k některým
činnostem a udělit souhlas vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami záměrem
uvedenými v odstavci 3 písm. b) nebo jiným záměrem povolovaným podle stavebního
zákona,
g) schválit lesní hospodářské plány a předat lesní hospodářské osnovy.
(3) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno
jinak, nelze podle zvláštního právního předpisu22) bez závazného stanoviska ministerstva,
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pokud bylo uplatněno ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou,
kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro
a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním území
lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se
zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v
užívání stavby,
b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území
lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s
územně plánovací dokumentací a které zároveň
1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,
2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
3. vyžadují ohlášení,
4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro shromažďování
většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol,
předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než
6 metrů pod úroveň terénu,
5. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 metry
pod úroveň terénu,
c) stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa.
(3) V ochranném pásmu I. stupně, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle
jiného zákona22) bez vyjádření ministerstva vydat povolení záměru, kolaudační
rozhodnutí, povolení k odstranění stavby, nebo nařízení odstranění stavby nebo
terénních úprav pro záměr, jehož součástí má být využívání zdroje.
(4) V ochranných pásmech I. stupně nelze bez závazného stanoviska vyjádření
ministerstva provádět geologické práce spojené se zásahem do pozemku.
(5) Vodoprávní úřad v ochranných pásmech zdrojů, jejichž výtěžkem je pouze
neuhličitá voda, vykonává kompetence stanovené v odstavcích 2 až 4.
(6) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné Závazné
stanovisko ministerstva podle odstavce 2 písm. b), c), e) a f) a vyjádření ministerstva podle
odstavců 3 a 4 se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v
řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
(7) Pokud ministerstvo nevydá vyjádření podle odstavců 3 a 4 do 30 dnů od
doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru, platí, že
k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se
záměrem souhlasí.
(8) U záměru povolovaného podle stavebního zákona posoudí splnění podmínek
pro jeho provedení v ochranných pásmech nebo ve vnějším území lázeňského místa
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stavební úřad v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.
§ 38
Ministerstvo a vodoprávní úřad mohou vázat závazné stanovisko ve vyjádření podle §
37 na splnění podmínek jimi určených uvést podmínky k ochraně zájmů stanovených tímto
zákonem.
§ 43
Vztah zákona k některým dalším zákonům
(1) Na výtěžek, kterým je minerální voda z přírodního léčivého zdroje, pokud
vlastnosti tohoto výtěžku umožňují jeho použití jako potravinu k výrobě balených přírodních
minerálních vod, se vztahují zvláštní právní předpisy,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,25) nestanoví-li tento zákon
jinak. Správní řád se nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Stanoviska uplatněná k
politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební
povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo společné povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,25) nestanoví-li tento
zákon jinak. Správní řád se nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Vyjádření
uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska
vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního
předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným
rozhodnutím ve správním řízení. Vyjádření podle § 37 odst. 3 a 4 jsou vyjádřeními podle
části čtvrté správního řádu.
(3) Pokud zvláštní právní předpisy17) stanoví, že rozhodnutí dotýkající se jím
chráněných zájmů je možno vydat jen v dohodě s dotčeným správním úřadem, popřípadě je-li
nutno vydat podle zvláštního právního předpisu předběžné stanovisko, povolení či souhlas
nejsou taková ustanovení zvláštních právních předpisů tímto zákonem dotčena.
(4) Tento zákon se nevztahuje na minerální vody, plyny a peloidy nacházející se na
pozemcích určených pro obranu státu podle zvláštního právního předpisu,26) s výjimkou těch,
které se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště a na pozemcích v katastrálním
území Kyselka u Hradiště.
(5) Rozhodnutí o nařízení k odstranění závad podle § 39 odst. 1 písm. c) se nevydá,
pokud bylo k nápravě ekologické újmy na přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní
minerální vody vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů26a). Zahájené řízení o nařízení
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k odstranění závad podle § 39 odst. 1 písm. c) ministerstvo přeruší, pokud bylo k nápravě
ekologické újmy na přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní minerální vody
zahájeno řízení o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a
o její nápravě a o změně některých zákonů26a).
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
§ 12
Obecné povinnosti
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 16)
platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v
tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze
v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání
s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními
předpisy.17)
(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k
odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1
písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného
množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných
vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu
nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).
(4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí
podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí
být odpad předán.
(5) Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku
je zakázáno.
(6) Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo
materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem
krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí
pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo
životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami17a) a je prováděno
zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu podle §
14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných
odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být provedeno jejich
roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění
ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení
nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu.
(7) Pokud je míšení nebezpečných odpadů podle odstavce 6 nezbytné pro provoz
záměru povolovaného podle stavebního zákona, udělí k němu stavební úřad souhlas při
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splnění podmínek stanovených v odstavci 6 rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
(7) (8) Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které jsou zvláštními právními předpisy18) určeny k řešení havárií a
zdolávání požárů, se při této činnosti nevztahují povinnosti původců odpadů a oprávněných
osob.
§ 14
Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat
pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto
zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé
fáze provozu skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním řádem
příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí
krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí.
(2) Pokud je zařízení podle odstavce 1 součástí záměru povolovaného podle
stavebního zákona, udělí stavební úřad souhlas k jeho provozování při splnění
podmínek stanovených v odstavci 1 rozhodnutím návrhu na o povolení záměru.
(3) Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu
určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě
žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky,
pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(2) (4) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je
možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při
nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je
zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.20) K
provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle
odstavce 1 nebo 2.
(3) (5) Před zahájením činností spojených s odstraňováním odpadů na skládce provede
krajský úřad nebo stavební úřad místní šetření, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky
stanovené v jím vydaném souhlasu.
(4) (6) Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad nebo stavební úřad
v rámci řízení o návrhu na povolení záměru o nový souhlas k provozování zařízení
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva k
zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o
žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocně rozhodnuto.
(5) (7) Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního
předpisu21) pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze
vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.
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(6) (8) (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení,
b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
c) technické požadavky na tato zařízení,
d) obsah plánu úprav skládky,
e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi.
(7) (9) (8) Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení
provozováno.
§ 18
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
(1) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen
a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3,
e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním
řádem,
f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo
výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů
za stanovených podmínek,
g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií,
i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a
prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících
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PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.
(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od něj provozovatel zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit.
(3) Souhlas podle odstavce 2 může vydat i stavební úřad rozhodnutím o návrhu
na povolení záměru, pokud jím vydává souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst.
2.
(3) (4) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo
výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 12 je povinen
při odběru nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady
odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců
4 až 8 5 až 9 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo
vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí
průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje
provozovatel podle zvláštního zákona26).
(4) (5) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady
stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 12, s výjimkou autovraků, od
fyzických osob.
(5) (6) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za vykoupený nebo
odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 12 poskytovat
úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních
služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.
(6) (7) Identifikací osob podle odstavce 3 4 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění
obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby
nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající
jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.
(7) (8) Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3 4 se pro
účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného
odpadu podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má
povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení26a), uměleckého díla či pietních a
bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný
popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě
dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.
(8) (9) Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 4, 7 a 8 je provozovatel povinen
evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.
(9) (10) Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 7 a 8 provozovatel zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.
(10) (11) Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení26a),
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umělecká díla či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení
rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.
(11) (12) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba
povinna při jejich odběru nebo výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo
vykoupila, seznam odpadů, které nesmí oprávněná osoba vykupovat od fyzických osob, a
seznam odpadů, za které může oprávněná osoba poskytovat úplatu pouze způsobem
uvedeným v odstavci 5 6.
§ 33b
Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů
(1) Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných
odpadů je povinen
a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním řádem
podle § 14 odst. 1 nebo § 14 odst. 2, s výjimkou zařízení, které zpracovává využitelné
biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto
odpadů za rok (dále jen "malé zařízení"); roční množství biologicky rozložitelného odpadu
zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun,
b) provozovat malé zařízení na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle § 79 odst. 4 písm. e) d) a v souladu se zvláštními právními předpisy na
ochranu zdraví lidí a životního prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno,
c) upravené biologicky rozložitelné odpady hodnotit a zařazovat postupy a metodami
stanovenými prováděcím právním předpisem a v souladu s ním je označit a vybavit návodem
k použití,
d) upravené biologicky rozložitelné odpady, které nelze zařadit do žádné ze skupin
stanovených prováděcím právním předpisem, a zbytkový odpad po úpravě biologicky
rozložitelného odpadu, který již není odpadem podléhajícím biologickému rozkladu, předat k
využití nebo odstranění oprávněné osobě podle § 12 odst. 3.
(2) Zařazení biologicky rozložitelného odpadu podle jeho skutečných vlastností,
složení a způsobu materiálového využití do některé ze skupin stanovených prováděcím
právním předpisem, jeho označení a vybavení návodem k použití je jeho konečným
materiálovým využitím podle § 4 písm. m).
(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem
zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem
a) seznam biologicky rozložitelných odpadů,
b) způsoby biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů,
c) technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování biologicky
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rozložitelných odpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných biologicky
rozložitelných odpadů,
d) technologické požadavky na úpravu biologicky rozložitelných odpadů,
e) obsah provozního řádu zařízení,
f) požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání
biologicky rozložitelných odpadů,
g) způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených biologicky rozložitelných odpadů do
skupin podle způsobů jejich materiálového využití,
h) limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a indikátorových organismů ve výstupech ze
zařízení pro biologické zpracování odpadů, metody stanovení koncentrací cizorodých látek,
i) četnost a metody vzorkování, označování skupin podle způsobu jejich biologického
zpracování a kritéria hodnocení upraveného biologicky rozložitelného odpadu jako dále již
biologicky nerozložitelného odpadu.
§ 39
Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a
sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro
jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100
kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za
kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady
stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat
každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství
odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají
v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a
úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů,
provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 odst. 4, provozovatelé malých zařízení podle § 33b
odst. 1 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do
svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o
činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních
zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a
to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo
provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.
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(4) Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února kalendářního
roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou údaje zasílány, údaje o stavu vytvořené
finanční rezervy, doložené výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o
volné kapacitě skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému
úřadu příslušnému podle místa skládky.
(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci
a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a
provozovatelé zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu
jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo
odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně
do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa provozovny.
(6) Obec, která je povinna podat hlášení podle odstavce 2, zasílá každoročně obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, hlášení o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném
vyhláškou.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle
odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a
způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění
elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno,
ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu. Ministerstvo zajistí přístup Českého
statistického úřadu k hlášením podávaným původci odpadů a oprávněnými osobami
nejpozději od 1. května roku, ve kterém bylo hlášení podáno.
(8) Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26
písm. c) nebo zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e),
nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních
organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, nebo provozují nebo vlastní zařízení
lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), jsou povinny vést samostatně evidenci o
těchto zařízeních, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek. Změny v
evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co
ke změně došlo. Osoby provozující zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají
evidenci podle § 26 písm. e), u nichž provozovatel prokázal nepřítomnost PCB, změny v
evidenci ministerstvu neohlašují. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na
laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví nebo zdravotnictví.
(9) Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, PCB, odpadů PCB a zařízení
obsahujících PCB a podléhajících evidenci a evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných
odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve
spolupráci s ministerstvem.
(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad , krajský úřad a
stavební úřad zasílají ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto
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zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností je povinen zasílat ministerstvu informace o každém vyjádření vydaném podle § 79
odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad zasílá ministerstvu
informace o provozu zařízení a dopravcích odpadů podle odstavce 3 do 15 dnů ode dne jejich
obdržení a podle odstavce 4 do 15. března kalendářního roku následujícího po kalendářním
roce, za který je hlášení podáváno. Ministerstvo zajistí přístup Českého statistického úřadu k
hlášením podle odstavců 3 a 4.
(11) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby
oprávněné k podnikání a orgány veřejné správy, které jsou povinny vést evidenci podle
odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.
(12) Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přiděluje krajský úřad a
stavební úřad zařízením ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením
podle § 14 odst. 2 4 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 nejpozději do patnácti dnů ode
dne vydání souhlasu podle § 14 odst. 1 a 2, vydání integrovaného povolení podle zákona o
integrované prevenci, ohlášení zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 4 a § 33b odst. 1
identifikační číslo zařízení. Při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle § 39 a 40
je každý povinen přidělená identifikační čísla zařízení používat.
(13) Informace o jednotlivých osobách zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 se poskytují
pouze orgánům veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních
právních předpisů55).
(14) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů,
b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavce 3, systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle odstavce 6,
odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení
obsahujících PCB a způsob ohlašování změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a
stavu převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a
způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění,
c) rozsah a způsob ohlašování údajů podle odstavce 4,
d) rozsah a způsob zasílání informací podle odstavců 7 a 10,
e) způsob přidělování identifikačních čísel zařízení.

§ 66
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto
obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a
zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené
lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k
nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
c) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným
odpadem tímto listem nevybaví,
d) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel zařízení
obsahujícího PCB nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán postupného odstranění
PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB
pro období 2009 až 2010 nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam vlastněných,
případně provozovaných zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, nebo jej nezašle
do 31. prosince 2008 ministerstvu,
e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 písm. i), nebo
f) nesplní povinnost uvedenou v čl. 12 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852 nebo ji splní v rozporu s § 37x odst. 2 nebo 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů,
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona
oprávněna,
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna,
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu
příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení,
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a
podléhajících evidenci,
g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou
povinnost související se zpětným odběrem,
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodáře,
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá
jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení
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nebyla pověřena, nebo
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 2010,
k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q,
l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o recyklaci lodí66),
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o recyklaci lodí 66) provede
recyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo v rozporu s ním.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá s
tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle §
9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti,
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není
povoleno,
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí
nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního
úřadu,
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu
nebo v rozporu s ním,
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem
zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje podmínky
stanovené prováděcím právním předpisem,
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo
odpady nebo zařízeními podle části čtvrté,
g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným
předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo neplní podmínky stanovené v
rozhodnutí ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/852 nebo podle části deváté,
h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících
látkách30a) nebo nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek
nebo neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8,
i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců nebo povinných osob, k němuž je potřeba
oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31l nebo 38c, bez tohoto oprávnění,
nebo bez oprávnění k provozování kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření
smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je oprávnění třeba,
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j) jako provozovatel systému podle § 31l nebo 38c poruší některou povinnost, kterou
provozovateli systému ukládá tento zákon,
k) prozatímně uloží odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/852, nebo
l) trvale odstraní odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/852.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší jinou
povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě
tohoto zákona.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezašle ve
stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k
nakládání s odpady.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů nesplní povinnost zaslat ministerstvu zprávu
o recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro výpočet recyklační
účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů63).
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 5 nebo 6,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.
(9) Přestupky podle odstavce 1 projednává obecní úřad, přestupky podle odstavců 2 a
5 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, přestupky podle odstavce 6
projednává krajský úřad a přestupky podle odstavců 2 až 5 a 7 projednává inspekce.

§ 71
Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají
a) ministerstvo,
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b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) inspekce,
e) Česká obchodní inspekce,
f) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
g) celní úřady,
h) Policie České republiky,
i) orgány ochrany veřejného zdraví,
j) krajské úřady,
k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
l) obecní úřady a újezdní úřady.,
m) stavební úřady.
§ 72
Ministerstvo

(1) Ministerstvo
a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany
veřejného zdraví při nakládání s odpady,
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,
d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu
odpadů a funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických znečišťujících
látek,
e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39) a podle části deváté,
f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8,
g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
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h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů
podle § 5 odst. 2,
i) shromažďuje a zpracovává
1. údaje zaslané podle § 39,
2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do Seznamu povinných
osob podle § 38b,
6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d,
7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,
8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b,
11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o recyklačních
účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů,
12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,
j) zveřejňuje
1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a vyjádření podle
§ 79 odst. 4 písm. e) d),
3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2 , 2 a 4, malých
zařízení podle § 33b odst. 1,
4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
6. Seznam výrobců podle § 31e,
7. seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d,
8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,
9. Seznam podle § 37i,
10. Registr podle § 37s,
11. Seznam povinných osob podle § 38b,
12. seznam dopravců odpadů,
k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k nakládání
s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů
odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci
vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany,
l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny,
m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České
republiky a návrh jeho změn,
n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a
protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v
požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového
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hospodářství v České republice,
o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a
dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství
v oblasti odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž
Česká republika přistoupila,
p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu,
q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie63),
r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté,
s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje územnímu rozvojovému plánu,
t) vede Seznam výrobců podle § 31e,
u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti
nebo změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d, rozhoduje o
zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty
inspekci k zahájení řízení o přestupku podle § 31p a 38g,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií
nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo
akumulátorů,
x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),
y) spravuje Registr podle § 37s,
z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.
(2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak
správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují
právní předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a
rozhodnutí příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.
(3) Ministerstvo
a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska
jejich souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami,
b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí,
c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie68),.
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d) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských úřadů a
obecních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.
__________________
71)
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.
§ 78
Kraje
(1) Kraj
a) zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu
stanoveném tímto zákonem; provádí změny tohoto plánu,
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu,
c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství
kraje a její změny,
d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky.
(2) Krajský úřad
a) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu může
vázat na podmínky,
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a projednává přestupky podle § 66 odst. 6,
c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení
souhlasu může vázat na podmínky,
d) ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na
skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,
e) uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po
uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52,
f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle
tohoto zákona,
g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
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h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka
této movité věci nebo z moci úřední,
j) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším
než sto tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
k) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16
odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu
za rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
l) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 18
odst. 2. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
m) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a
souhlas s jeho zrušením,
n) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční
rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3, udělení souhlasu může vázat na podmínky,
o) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto
zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li
by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
p) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu
titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu
přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně
závažné zhoršení stavu životního prostředí,
q) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného
pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
r) vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování
autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
s) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
t) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
u) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení
odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci,
v) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje územnímu plánu kraje,
w) rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách30a); v rozhodnutí může
stanovit podmínky; o vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně do 30.
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dubna následujícího roku,
x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 4 a malým zařízením podle §
33b odst. 1,
y) schvaluje plán recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o
recyklaci lodí66).
(3) Při posuzování žádostí o udělení souhlasů podle odstavce 2 hodnotí krajský úřad
zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu
odpadového hospodářství České republiky.
(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, v případě, že
a) dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu,
b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen
zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší
zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob nebo
provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 a v určené lhůtě
nedojde ke zjednání nápravy, nebo
c) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas,
opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky,
na které je souhlas vázán nebo poruší povinnosti podle § 37 odst. 7 písm. c).
(5) Krajský úřad může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, nebude-li nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti
odpadového hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář nebo nebude-li ustanovený
odpadový hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti.
(6) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je
provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
(7) Činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 mohou zaměstnanci příslušného krajského
úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.48)
§ 79
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ
podle § 78 odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
294

c) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16
odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na
podmínky,
d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace
žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
g) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může
zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
h) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to
nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky
možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce
s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je
povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad
odpovědná podle tohoto zákona,
i) projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro
zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
j) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá
zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování
této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
k) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí a regulačním plánům,
l) zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu,
který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl
souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně
neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
(3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v
jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění
stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního
předpisu21) vyjádření k povolení záměru podle stavebního zákona z hlediska nakládání s
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odpady a dává vyjádření zejména
a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
b) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s
odpady,
c) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
d) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky
rozložitelných odpadů.
(5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti z
hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů. Vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle tohoto zákona.
(6) Závazné stanovisko podle odstavce 4 a vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až c)
vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má být realizován
příslušný záměr.
(7) Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zaměstnanci obecní úřad obce s
rozšířenou působností vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
§ 80
Obecní úřad a újezdní úřad
(1) Obecní úřad a újezdní úřad
a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s
obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto
zákonem,
b) projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 66 odst. 1;
současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
c) projednává přestupek fyzické osoby podle § 69; současně může stanovit opatření a lhůty
pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno
využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
e) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
(2) Veřejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), § 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79
odst. 1 písm. a) až e), g) až i), k) až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro potřeby zajišťování
obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského újezdu49) vykonává újezdní úřad.
Ustanovení § 17 a 17a se na újezdní úřad a obyvatele újezdu nevztahují.
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§ 80a
Stavební úřady
(1) Pokud nakládání s odpady souvisí záměrem povolovaným podle stavebního
zákona, rozhodnutím o návrhu na povolení záměru udělují stavební úřady rovněž
souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 2, § 16 odst. 3, § 12 odst. 7.
(2) Při postupu podle odstavce 1 se § 78 odst. 3 až 7 použijí obdobně.

§ 82
Společné ustanovení
(1)
Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona
13)
správní řád.
(2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a 2, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 6
a 7, souhlas podle § 48a písm. b), § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 a § 52, stanovení doby trvání a
podmínky péče podle § 52, závazné stanovisko vyjádření podle § 79 odst. 4 a vyjádření podle
§ 79 odst. 4 písm. a) až c) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), nebo v řízení o povolení záměru s integrovaným
povolením podle stavebního zákona. Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
Vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci, pokud se integrované povolení
na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle zvláštního právního
předpisu 21).
(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm.
e), § 20 písm. e), , § 31f § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h),
§ 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů.

297

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
Díl 1
Základní povinnosti
§5
(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o
jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto
zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a
k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3)
(2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům,
je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy
vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné
technologie.
(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník
povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a
odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici,
odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod
povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle věty
první a druhé, lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)4) s následným
vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je
stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem
atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným
využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto
způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a
řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být
povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
§8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení
k nakládání s vodami") je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů,
za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
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b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto
vod za účelem získání tepelné energie,
e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich
následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b),
f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona1a).
(2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k
jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami
podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný") je oprávněna
nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.
(3) Pokud nakládání s vodami, vyžadující povolení podle odstavce 1, souvisí se
záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o povolení k nakládání
s vodami stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle stavebního
zákona. Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru, se
považuje za oprávněného podle odstavce 2.
(3) (4) Povolení k nakládání s vodami není třeba
a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu
vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této
době nepřekročí 1 l/s,
b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§
21),
c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných
prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,
d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru
České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo
ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s
vodoprávním úřadem,
e) k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru
nebo čerpání podzemní vody,
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f) k užívání důlních vod organizací při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k
vypouštění důlních vod organizací1a),
g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace
před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.
(4) (5) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se
jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

§9
(1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k
nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se
toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak.8)
(2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let,
v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo
nebezpečnými závadnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.
(3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající
zpoplatnění (hlava XI díl 1 a hlava XII) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši
povoleného ročního odběru.
(4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody
lze povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých
nebo pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní
nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu
podle této vyhlášky upravovat, považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze
upravovat, za splněné.
(5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla,
je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném
řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat
ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona4) jiný správní orgán než
vodoprávní úřad. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k
provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla
odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti
povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební
povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí
odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
(6) (5) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu
nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 3
dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyl-li
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oprávněnému pravomocně uložen správní trest za opakované porušování povinností
stanovených tímto zákonem nebo podle něho.
(7) (6) Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se
vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.
(8) (7) Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad
v povolení podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než
stanovených v § 39 odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb.
V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných závadných a
zvlášť nebezpečných závadných látek, nesmí být toto povolení vydáno na dobu delší než 4
roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými látkami v rozsahu podmínek podle věty
první, se nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá.
(9) (8) Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních
vod povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo
podzemní vody pro tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento
vodní zdroj nebo cílů stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný zdroj podzemní vody.
(10) (9) Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a
stavební řízení podle zvláštního zákona4) pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy
nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje podle zvláštního zákona4).

§ 15
Stavební povolení k vodním dílům
(1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich
zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně
vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být
vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s
vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5). V
případě podle § 126 odst. 5 se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává
současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající
z povolení k provedení, změně vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.
(2) Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací,
pokud se nemění jejich trasa.
(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky,
za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. Vodoprávní úřad může ve
stavebním povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí
o vydání kolaudačního souhlasu.
(4) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů,
vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo
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čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou
potřebu53), předloží žadatel povolení k jejich provozování54).
(5) Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle
zvláštního zákona.10)
(6) Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního
zákona4), nestanoví-li tento zákon jinak.
(7) Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení návrhu
manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl
vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický
potenciál.
(8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění
musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla
nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. To
neplatí v případech,
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a strží,
b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu
technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
(9) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 nebo podle předchozích
předpisů o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání,
popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami.
(10) Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby
provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu
povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto
rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.
(11) Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to neplatí v
případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které
nevyžadují povolení k nakládání s vodami.
(12) Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí příslušnému
stavebnímu úřadu.
§ 15a
Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav
(1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle
zvláštního právního předpisu10c), postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování
se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.
(2) Ohlášení vodního díla podle odstavce 1 obsahuje
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a) náležitosti podle stavebního zákona4),
b) kategorii výrobku označeného CE,
c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti
podle zvláštního právního předpisu10d),
d) způsob vypouštění odpadních vod,
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního
díla do vod povrchových,
f) stanovisko správce povodí,
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního
díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a
h) provozní řád.
(3) Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu
vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i
obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy;
zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících
s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení. V případech podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení
vodoprávního úřadu, že nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou
obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.
(4) Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se za
povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c); ustanovení § 9 odst. 2 se v takovém
případě nepoužije. Vodoprávní úřad sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu správci
povodí. V případě, že je provedením ohlášeného vodního díla dotčen vodní tok, sdělí
vodoprávní úřad tyto skutečnosti též příslušnému správci vodního toku.

§ 16
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo
prioritní nebezpečné látky do kanalizace
(1) K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat
jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek,
do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu. V případě, že k takové vypouštění
odpadních vod souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o
povolení k nakládání s vodami stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru
podle stavebního zákona.
(2) Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné
závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky
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vymezených výrob, je třeba povolení podle odstavce 1 samostatně pro každou z těchto výrob.
Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo
prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu,
a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může
vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení.
(3) Při vydávání tohoto povolení se § 38 odst. 10 až 12 použijí obdobně.
(4) Vodoprávní úřad uloží v povolení podle odstavce 1 povinnost zřídit kontrolní
místo a způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod, míry jejich znečištění zvláště
nebezpečnými závadnými látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami a způsob, jímž mu
budou výsledky měření předávány. Při tom zohlední požadavky schváleného kanalizačního
řádu.
(5) Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních
nebezpečných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s
dostatečnou účinností, může vodoprávní úřad v povolení stanovit místo povinností podle
odstavce 4 podmínky provozu takového zařízení.
§ 17
(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k
nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na
pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní
poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v
zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení
§ 67 tím není dotčeno,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti
shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu10b),
g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá
nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu
žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8),
h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního
předpisu49), nebo
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i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití
průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání
energetického potenciálu podzemních vod.
(2) Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v souhlasu stanovit podmínky i
dobu, po kterou se souhlas uděluje.
(3) Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů4),
7b),10b)
v případech uvedených v odstavci 1. Pokud jsou záměry uvedené odstavci 1
povolovány podle stavebního zákona, souhlas se nevydává; splnění podmínek pro jeho
vydání posoudí stavební úřad v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle
stavebního zákona.
(4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo
zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Báňské
záchranné služby, Policie České republiky, obecní policie a ozbrojených sil České republiky,
které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem.
(5) Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí možnost
zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru
povrchové nebo podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové
změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo
dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.
Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení či znemožnění dosažení
dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo
podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost požádat pro následné uskutečnění záměru
o udělení výjimky podle § 23a odst. 8, pokud v případě záměru povolovaného podle
stavebního zákona, nerozhoduje o tom, zda lze tuto výjimku udělit, v rozhodnutí o
návrhu na povolení záměru sám.
§ 18
(1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a
nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může provádět činnosti, které mohou
ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo
podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření
vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona
možný, popřípadě za jakých podmínek.
(2) Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální
vody osvědčených podle zvláštního zákona.2)
(3) Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo
souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.
§ 23
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(1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho
účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy
a) ochrany vod jako složky životního prostředí,
b) snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a
c) udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
(2) V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání
povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro
územní plánování a , vodoprávní řízení a řízení o návrhu na povolení záměru podle
stavebního zákona.
§ 23a
Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí
(1) Cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen "cíle ochrany vod") jsou
a) pro povrchové vody
1. zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních útvarů ležících v téže
mezinárodní oblasti povodí,
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich
dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3,
3. zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a
dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
4. snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí,
vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek,
b) pro podzemní vody
1. zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných závadných, zvlášť nebezpečných závadných
a jiných závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod,
2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění vyváženého
stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu
těchto vod,
3. odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace
nebezpečných závadných, zvlášť nebezpečných závadných a jiných závadných látek jako
důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění těchto vod,
c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32 odst. 2, § 33 odst. 1, § 34
odst. 1 a § 35 odst. 1 a ve zvláště chráněných územích podle zvláštních zákonů31) dosažení
cílů stanovených pro povrchové vody podle písmene a) a pro podzemní vody podle písmene
b), pokud v těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny zvláštními právními předpisy
odlišné požadavky.
(2) Cílů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 2 a 3, písm. b) bodě 2 a písm. c) je
třeba dosáhnout do 22. prosince 2015.
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(3) Pokud se na vybraný vodní útvar vztahuje více než jeden cíl ochrany vod uvedený
v odstavci 1, uplatní se vždy nejpřísnější z nich.
(4) Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech povodí (§ 24) určeny zvláštní cíle
ochrany vod, které spočívají v prodloužení lhůty uvedené v odstavci 2 za účelem postupného
dosahování cílů ochrany vod pro vodní útvary nebo ve stanovení méně přísných cílů ochrany
vod.
(5) Lhůta uvedená v odstavci 2 může být prodloužena pouze tehdy, pokud se neprojeví
další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a při splnění těchto podmínek:
a) není-li včasné dosažení cílů ochrany vod možné z nejméně jednoho dále uvedeného
důvodu:
1. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické proveditelnosti dosažena pouze
postupnými kroky, které přesahují tímto zákonem stanovené lhůty,
2. dosažení požadovaného zlepšení v rámci tímto zákonem stanovené lhůty by bylo neúměrně
nákladné,
3. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného vodního útvaru v rámci tímto
zákonem stanovené lhůty,
b) prodloužení lhůty a důvody jejího prodloužení budou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v
plánu povodí a
c) prodloužení lhůty bude omezeno na období maximálně dvou následujících aktualizací
plánů povodí, s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky jsou takové, že stanovené cíle
ochrany vod nemohou být v těchto obdobích dosaženy.
(6) Méně přísné cíle ochrany vod pro vybrané vodní útvary mohou být stanoveny
pouze tehdy, pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou činností do míry určené v
souladu s § 25 odst. 1 písm. a) bodem 2, nebo pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že
by dosažení těchto cílů bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a pokud jsou splněny
tyto podmínky:
a) potřeby životního prostředí a sociálně ekonomické potřeby zajišťované takovou lidskou
činností nemohou být dosaženy jinými prostředky, které by z hlediska životního prostředí
byly významně lepší a nevyžadovaly by neúměrné náklady,
b) pro povrchové vody bude dosaženo nejlepšího možného ekologického a chemického stavu
při daných vlivech, kterým nebylo možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti nebo
znečištění,
c) pro podzemní vody bude dosaženo nejmenší možné změny oproti dobrému stavu podzemní
vody při daných vlivech, kterým nebylo možné předejít v důsledku povahy lidské činnosti
nebo znečištění,
d) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a
e) stanovení méně přísných cílů ochrany vod a příslušné důvody budou jmenovitě uvedeny v
plánu povodí a tyto cíle budou každých šest let přezkoumány.
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(7) Dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu, dobrého
ekologického potenciálu nebo předcházení zhoršování stavu útvaru povrchové nebo podzemní
vody nemusí být dosaženo v důsledku nových změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové
vody nebo změn hladin útvarů podzemních vod. Ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody z
velmi dobrého na dobrý může dojít v důsledku nových trvalých lidských činností.
(8) Zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu
útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického
potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody podle odstavce
7 je možné pouze na základě výjimky, kterou udělí vodoprávní úřad na základě žádosti při
současném splnění těchto podmínek:
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru,
b) důvody těchto změn nebo úprav vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu nebo pokud jsou
přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů podle odstavce 1 převáženy
přínosy nových změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo udržitelný rozvoj a
c) 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.
(9) Bez udělené výjimky podle odstavce 8 nelze záměr vedoucí ke zhoršení stavu
nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či
znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru
povrchových vod nebo dobrého stavu útvaru podzemních vod povolit ani provést. Pokud jde
o záměr povolovaný podle stavebního zákona, rozhodne o tom, zda lze výjimku udělit,
stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
(10) Důvody pro udělení výjimky podle odstavce 8 musí být uvedeny a vysvětleny v
platném plánu povodí podle § 24 nebo v jeho nejbližší aktualizaci.
(11) Lhůtu podle odstavce 5 lze prodloužit, méně přísné cíle podle odstavce 6 lze
stanovit a výjimku podle odstavce 8 lze udělit, pouze pokud nedojde k trvalému vyloučení
nebo ústupkům při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí v jiných
vodních útvarech ležících v téže oblasti povodí a jejich použití je v souladu s cíli ochrany
životního prostředí.
§ 28a
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
(1) Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci
povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní
ochraně před jinými aktivitami vymezit v Politice územního rozvoje a v územně plánovací
dokumentaci jako území chráněná pro akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze
měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že
neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.
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(2) Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území pořídí Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí. Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje18a) a územně plánovací
dokumentace.
§ 30
Ochranná pásma vodních zdrojů
(1) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným
odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké
vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad rozhodnutím ochranná pásma opatřením
obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná
pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad
může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení
ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. Pokud potřeba stanovení ochranného pásma
vodního zdroje vyjde najevo v souvislosti s povolením záměru podle stavebního zákona
nebo se stanovením ochranného pásma vodního díla (§ 58), rozhodne o stanovení
ochranného pásma vodního zdroje stavební úřad v řízení podle stavebního zákona.
(2) Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně
vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma
II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním
úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
(3) Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území
a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou
minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí,
b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s minimální
vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od odběrného zařízení,
c) u vodních toků
1. s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti
proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího objektu a šířce
ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu jeho šířky v
místě odběru,
2. bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti
proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce ochranného pásma 15 m, ve
vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho šířky v místě odběru,
d) u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od
odběrného zařízení,
e) v ostatních případech individuálně.
(4) Vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I.
stupně v rozsahu menším, než je uveden v odstavci 3 písm. a) až d).
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(5) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být
tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického
povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně,
je-li to účelné, stanovovat postupně po jednotlivých územích.
(6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh toho, kdo má právo vodu z
vodního zdroje odebírat, toho, kdo o povolení k takovému odběru žádá, vlastníka
vodního díla sloužícího k vzdouvání vody nebo stavebníka nebo z vlastního podnětu.
Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteří mají právo vodu z vodního zdroje odebírat,
popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteří
vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich
stavebníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad
uložit. Za vodárenské nádrže podle předchozí věty se považují nádrže uvedené v seznamu
podle odstavce 13.
(7) Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby,
které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které
tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné
povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
(8) V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo
ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je
vymezen v opatření obecné povahy rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranného pásma.
(9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad ochranné pásmo opatřením obecné
povahy zruší.
(10) V opatření obecné povahy rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranného
pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět,
jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby podle odstavce 12,
popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.
(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních
zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada,
kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci
vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k
odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané
vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů
uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou
ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu
odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke
vzdouvání vody.
(13) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a
zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
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§ 38
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po
použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i
jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody
vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, s výjimkou
vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod
důlních.
(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se
rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci
splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a),
stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
(4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící
vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a
nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody
nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody
z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno
technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích21a).
(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným
odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s
podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je
vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti
zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje
použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň
nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo
podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze
způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad.
(6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v
souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich
znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal,
příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto
rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod
a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění
vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k
podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Odborná způsobilost pro rozbory odpadních vod
a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o
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technických požadavcích na výrobky57), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo
autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii58), vztahující se na
analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních
vod.
(7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a,
jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce
6. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně minimální účinnosti čištění pro
kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda nařízením.
(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu úřadu nebo České inspekce
životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo
osoba oprávněná podle živnostenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné
látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení50), staveb
pro rodinnou rekreaci51) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby52),
vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes
půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není v daném případě technicky možné
nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné
nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vypouštění
odpadních vod do vod podzemních podle věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí8), která posoudí vliv vypouštění odpadních vod na jakost
podzemních vod. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo
několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.
(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného
znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod. Při povolování vypouštění odpadních
vod do vod povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami
environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod,
ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní
standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění
odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování
odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením a nejlepšími
dostupnými technikami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při povolování
vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní
vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění
podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi
a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda
nařízením.
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(11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních
vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního
prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či
normy environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
stanoví vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené
podle odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity.
Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při
použití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování odpadních vod59). Uvedený
postup platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů znečištění a emisních standardů
stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35.
(13) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z průmyslových
staveb a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob nebo
chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.
(14) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu,
při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke zneškodňování
odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní vody budou do
povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek,
které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštění odpadních vod s
přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené
vládou nařízením podle odstavce 10 nebo podle § 31.
(15) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní
úřad.

§ 39
Závadné látky
(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý,
kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.
(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším
rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:
a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke
schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; pokud užívání závadných látek souvisí se
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záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o schválení havarijního
plánu stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle stavebního
zákona; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před
předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho
vyhotovení,
b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.
(3) Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v
obdobné míře vyvolávají znepokojení, je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento seznam
obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky. Zvláštní kategorií nebezpečných závadných látek
jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související
ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda nařízením. Součástí seznamu prioritních
látek je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké
riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu své
perzistence a schopnosti bioakumulace. K omezení znečišťování povrchových a podzemních
vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami může
vláda přijmout na návrh Ministerstva životního prostředí Program na snížení znečištění
povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými
závadnými látkami.
(4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo
nebezpečnými závadnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu
nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit
odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do
kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Je povinen
zejména
a) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo
dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
b) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které
jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,
c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů jejich
kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a bezodkladně provádět jejich
včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných
látek do podzemních vod,
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta
kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených
pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť závadných nebezpečných látek a
nebezpečných závadných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich
včasné opravy; těsnost nádrží určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s
minimálním objemem 1 000 m3 nebo používaných pro skladování ropy a ropných produktů
podle zákona o nouzových zásobách ropy21b), zabezpečených nepropustnou úpravou proti
úniku závadných látek do podzemních vod a kontinuálně sledovaných kontrolními systémy,
jejichž výstupy jsou zaznamenávány a uchovávány do doby provedení bezprostředně
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následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet
nejméně jednou za 20 let; v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv
nebo látek určených pro úpravu vody na vodu pitnou a pro čištění komunálních odpadních
vod v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem
největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje,
e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných
látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního
prostředí,
f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při
hašení požáru.
(5) Opatření podle odstavce 4 se přiměřeně vztahují i na použité obaly závadných
látek.
(6) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, je povinen vést
záznamy o typech těchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o jejich
množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k
povrchovým a podzemním vodám a tyto informace na vyžádání poskytnout vodoprávnímu
úřadu a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.
(7) Vodoprávní úřad může při použití závadných látek povolit z ustanovení odstavce 1
výjimku, a stanovit podmínky pro jejich použití nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné
míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito
a) k úpravě a udržování koryta vodního toku,
b) ke krmení ryb,
c) z důvodů zdravotních,
d) k úpravě povrchových nebo podzemních vod pro určité způsoby užívání, například srážení
anorganických živin přímo ve vodním toku,
e) k odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku,
f) jako indikátorových látek pro účely měření, nebo
g) v rámci schválených sanačních technologií.
Pokud použití závadných látek souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního
zákona, rozhodne o výjimce stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru
podle stavebního zákona.
(8) Náležitosti havarijního plánu a nakládání se závadnými látkami včetně požadavků
na odborně způsobilou osobu a záchytné vany podle odstavce 4 písm. d) stanoví Ministerstvo
životního prostředí vyhláškou. Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek v
případě výjimek podle odstavce 7 písm. b), d) a e) a při nakládání s vodami za účelem chovu
ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů a vymezení kategorií rybníků z
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hlediska rybářského hospodaření stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo
zemědělství vyhláškou.
(9) Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na
místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je
zakázáno.
(10) Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami uvedenými v příloze č. 1 k
tomuto zákonu se nevztahují odstavce 2, 4 a 5.
(11) Ukládání oxidu uhličitého49) do povrchových vod je zakázáno.
(12) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby
množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak k rozkladu
krmiv a s tím spojenému zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných látek.
Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné závadné nebo zvlášť nebezpečné
závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na povrchových vodách
uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na
vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba
provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží
rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o
hospodaření vedenou podle zákona o rybářství.

§ 54
(1) Správou povodí se rozumí správa významných vodních toků (§ 47 odst. 4), některé
činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané
oblasti povodí (§ 21) a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle tohoto zákona.
(2) Správu povodí vykonávají správci povodí.
(3) Správci povodí poskytují pro činnost vodoprávních úřadů a pro činnost České
inspekce životního prostředí podle § 112, na jejich žádost, technické, ekonomické a jiné
údaje, pokud je mají k dispozici.
(4) Správci povodí v rámci své činnosti podávají podněty, návrhy a vyjádření
vodoprávním úřadům a jiným správním úřadům z hlediska zájmů daných příslušnými plány v
oblasti vod a z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem, zejména ve věcech ochrany
vodních poměrů, ochrany vod, hospodárného využívání vodních zdrojů, minimálních
zůstatkových průtoků vodních toků, minimálních hladin podzemních vod a při přechodném
nedostatku vody. Dále poskytují stanoviska správců povodí zejména pro vydání povolení k
nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 písm. a) až c)], včetně posouzení návrhů hodnot emisních
limitů z hlediska souladu s § 38 odst. 10, pro vydání povolení k některým vybraným
činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) až c)], pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (§
15), k ohlášení vodních děl (§ 15a) pro rozhodnutí o návrhu na povolení záměru vodního
díla (§ 55), pro udělení souhlasu (§ 17), závazného stanoviska (§ 104 odst. 9) a výjimky
podle § 23a odst. 8, a to včetně posouzení možnosti zhoršení stavu nebo ekologického
potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru či nemožnosti dosažení dobrého stavu nebo
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dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného vodního útvaru (§ 23a odst. 7), a míry
povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení [§ 17 odst. 1 písm. c)] a pro vydání
vyjádření (§ 18), ve kterých posuzují soulad záměrů umístit, provést, změnit nebo odstranit
stavbu, zařízení nebo provádět jiné činnosti s výše uvedenými zájmy, pokud by takové
záměry mohly ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, popřípadě jakost nebo množství
povrchových nebo podzemních vod.
(5) Správci povodí spolupracují se správci drobných vodních toků a pověřenými
odbornými subjekty při řešení úkolů týkajících se celé oblasti povodí.
(6) Správci povodí evidují v rámci příslušné oblasti povodí snižování retenčních
schopností záplavových území vlivem změn v území32a), zejména realizací staveb na
ochranu před povodněmi, a při výkonu svých kompetencí navrhují příslušným orgánům
způsob kompenzace případných negativních vlivů změn v území na retenční schopnost
záplavových území.
§ 55
Vodní díla
(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému
usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s
vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům
sledovaným tímto zákonem, a to zejména
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok,
kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před
jejich vypouštěním do kanalizací,
d) stavby na ochranu před povodněmi,
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
h) stavby odkališť,
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
j) studny,
k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon25) nestanoví jinak,
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8.
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(2) Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech
vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta
vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků.
(3) Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení
mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně
před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy,
bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace,
vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, další zařízení
vybudovaná v rámci geologických prací8) a vrty k využívání energetického potenciálu
podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod.
(4) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný
vodoprávní úřad.
(5) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich
odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech
vodního toku. To neplatí v případech,
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení
bystřin a strží,
b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit
z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
(6) Stavební úřad může v řízení o návrhu na povolení záměru vodního díla vyzvat
stavebníka k předložení návrhu manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové
vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové
vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál.
(7) Stavební úřad může v rozhodnutí o povolení stavby vodního díla uložit
stavebníkovi povinnost předložit provozní řád vodního díla spolu s žádostí o vydání
kolaudačního rozhodnutí.
(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.
(9) Stavební úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby
vodního díla provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního
zákona z příkazu povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje.
Vydání tohoto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.
(10) Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to
neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů,
které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.
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Ochrana vodních děl
(1) Je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce.
(2) Zejména je zakázáno
a) na ochranných hrázích vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly, pokud se nejedná o
údržbu, s výjimkou míst k tomu určených,
b) poškozovat vodočty, vodoměry, cejchy, vodní značky, značky velkých vod a jiná zařízení
sloužící k plnění úkolů stanovených tímto zákonem.
(3) Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany
opatřením obecné povahy rozhodnutím stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo
omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo
činností. Vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla
nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne.
Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla
k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.
§ 59
Povinnosti vlastníků vodních děl
(1) Vlastník vodního díla je povinen
a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do
provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně
oznamovat vodoprávnímu úřadu, který manipulační řád schválil, změny mající vliv na
obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu
manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47
odst. 4 písm. g); náležitosti manipulačních a provozních řádů stanoví Ministerstvo
zemědělství vyhláškou,
b) udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob,
majetku a jiných chráněných zájmů,
c) provádět na vlastní náklad u vodního díla technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto
dohledu vodní dílo podléhá,
d) provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad
zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru,
e) dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním
toku,
f) odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi
podle zvláštního zákona,32)
g) osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, umožnit průběžný přenos dat o
průtocích ve vodním toku nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle rozhodnutí
vodoprávního úřadu,
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h) osadit na vodním díle plavební znaky,
i) u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na vlastní náklad v
řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a starat se v něm o plynulý průtok vody, zejména
odstraňovat nánosy a překážky, a je-li to technicky možné a ekonomicky únosné, vytvářet
podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavby,
j) odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke vzdouvání
vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany památných stromů,
zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků,
nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny14a). Před jejich odstraněním, není-li nebezpečí
z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody,
k) provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky
prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí
technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a pro čištění odpadních vod do
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince
příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné
závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.
(2) Pověření k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a pro
čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel lze udělit osobě, která má
dostatečnou odbornou úroveň, technické, administrativní a organizační zázemí a splňuje
předpoklady pro kvalifikované provedení revize.
(3) Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke
schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o
schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést
doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu
vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na
časově omezenou dobu.
(4) V řízení o návrhu na povolení záměru vodního díla může vyzvat stavebníka
k předložení návrhu manipulačního řádu vodního díla stavební úřad. V takovém
případě stavební úřad schvaluje manipulační řád vodního díla rozhodnutím o povolení
záměru vodního díla.
(4) (5) Ve výjimečných případech může vodoprávní úřad, který manipulační řád
schválil, uložit nebo povolit vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním
díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. V takovém případě nevzniká vlastníkovi
vodního díla povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami v tomto díle za to, že
nemůže nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi.
(5) (6) Vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto
povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může
rozhodnout, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl.
Tento provoz a údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto
povinnosti plnit; není-li taková osoba, nese tyto náklady stát.
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(6) (7) Na odstraňování překážek pro migraci vodních živočichů ve vodním toku
způsobených vodními díly vybudovanými před účinností tohoto zákona se podílí stát.
§ 61
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
(1) Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly (dále jen
"technickobezpečnostní dohled") se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla ke
vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin
jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jejích
deformací, sledováním průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření
ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí
technickobezpečnostního dohledu je i vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných
nedostatků.
(2) Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV.
kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území
a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu.
(3) Vymezení vodních děl podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu, stanovení
kritérií a postupu pro zařazení vodních děl do kategorií, rozsah a četnost provádění
technickobezpečnostního dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých
etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce nebo provozu a náležitosti programu
technickobezpečnostního dohledu stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.
(4) Žadatel o povolení nového nebo změny dokončeného vodního díla vymezeného
vyhláškou podle odstavce 3 je povinen k žádosti o povolení předložit posudek pro zařazení
vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu,
který zpracovává osoba uvedená v odstavci 9.
(5) O povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu,
případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV.,
rozhodne vodoprávní úřad zpravidla v rozhodnutí o povolení záměru vodního díla nebo
jeho změny s přihlédnutím k posudku podle předchozího odstavce zpravidla v rámci povolení
stavby nebo jejích změn. Vydání tohoto rozhodnutí si může vyhradit u vodních děl
přesahujících svým dopadem podle odstavce 2 území příslušného vodoprávního úřadu krajský
úřad, v případě dopadu podle odstavce 2 přesahujícího území kraje Ministerstvo zemědělství.
(6) Vodoprávní úřad může rozhodnout o změně kategorie vodního díla, rozsahu
technickobezpečnostního dohledu, popřípadě podmínek jeho zajišťování, pokud se významně
změní podmínky, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno.
(7) Souhrnnou evidenci zařazení vodních děl do I. až III. kategorie vede Ministerstvo
zemědělství.
(8) Provádět technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie,
zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska
technickobezpečnostního dohledu a zpracovávat program technickobezpečnostního dohledu
může jen odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství (dále jen „pověřená
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osoba“). Je-li taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm
vykonávat technickobezpečnostní dohled sama a zpracovávat pro něj program
technickobezpečnostního dohledu.
(9) Pověření k výkonu činností podle odstavce 8 věty první lze udělit pouze osobě,
která má odborné, personální a materiální vybavení a splňuje předpoklady pro kvalifikovaný
výkon těchto činností.
(10) U vodních děl, nad kterými provádí technickobezpečnostní dohled pověřená
osoba, je tato osoba povinna vést evidenci vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu
technickobezpečnostního dohledu.
(11) U vodních děl IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu, nad kterými
neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba, je povinen vést evidenci údajů o
vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu vodoprávní úřad.
(12) Vodoprávní úřad a pověřená osoba jsou povinni z jimi vedené evidence podle
odstavců 10 a 11 předávat údaje Ministerstvu zemědělství nejpozději za kalendářní čtvrtletí
vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí v rozsahu stanoveném vyhláškou do
databáze technickobezpečnostního dohledu.
(13) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou rozsah údajů a způsob vedení
evidence podle odstavců 10 až 12.
§ 104
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady, a Česká inspekce
životního prostředí.
(2) Vodoprávními úřady jsou
a) obecní úřady,
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) stavební úřady,
e) f) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech a orgánech pro sucho.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy
pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
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b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) omezení svéprávnosti,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení za nezvěstného,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) omezení svéprávnosti,
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e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a),
horního zákona1a) a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b) a
dále při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání a
odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného
stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona.
Závazné stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas
podle § 17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení stavu nebo
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či
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 stavu
útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického
potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, upozorní
žadatele, že bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést a
že bez této výjimky nelze vydat kladné závazné stanovisko.Vodoprávní úřad je vázán svým
předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska mohou vodoprávní úřady
v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo
původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti
pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon správního orgánu při
úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.
(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.
§ 106
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s
rozšířenou působností, pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům
obcí a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí.
§ 107
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Krajské úřady
(1) Do působnosti krajských úřadů patří
a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou
působností,
b) 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,
c) 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),
d) 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,
e) 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,
f) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví ve veřejném
zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,
g) kontrolovat provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje,
h) rozhodovat o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního
dohledu, pokud si to vyhradí,
i) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo
podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
j) 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,
k) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
l) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných
elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných nebo nebezpečných
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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,
m) 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)]
n) 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,
o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků
a jejich aktivní zóny, ukládat správci povodí zpracování takového návrhu a stanovovat v
těchto záplavových územích omezující podmínky podle § 67 odst. 3,,
p) 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,
r) 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,
s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
t) 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,
u) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání
s vodami podle písmen l) až n),
v) rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech
týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících
a stanovovat výjimky ze zákazu vstupu do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně v
případech, kdy je příslušný ke stanovení ochranného pásma,
w) schvalovat manipulační řády vodních děl, pro něž povoluje nakládání s vodami, včetně
mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno
z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti,
x) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím k
nakládání s vodami podle písmene k), a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto
nakládáním spojeným,
y) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena
povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního 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.
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z) rozhodovat v pochybnostech o rozsahu povinností a oprávnění podle § 53.
(1) Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají krajské úřady,
pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům.
(2) Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají závazné
stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti.
(3) Krajské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou
působností.

§ 107a
Stavební úřady
(1) Stavební úřady rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o
povoleních vydávaných podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska,
vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru
povolovaného podle stavebního zákona.
(2) Stavební úřady podle odstavce 1
a) rozhodují o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
podle § 8,
b) rozhodují o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace podle § 16,
c) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměrů, které mohou
ovlivnit vodní poměry podle § 17 odst. 1,
d) rozhodují o výjimce podle § 23a odst. 8,
e) stanoví ochranná pásma vodních zdrojů podle § 30 odst. 1,
f) rozhodují o schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2,
g) rozhodují v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na
kterých je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna,
vlastníků sousedících pozemků, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního
toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56
odst. 5,
h) stanoví ochranná pásma vodních děl podle § 58 odst. 3,
i) schvalují manipulační řády vodních děl podle § 59 odst. 3,
j) rozhodují o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled,
o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do
kategorie I. až IV. podle § 61 odst. 5, pokud si vydání rozhodnutí nevyhradí Ministerstvo
zemědělství,
k) kontrolují provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.
§ 108
Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
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(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního
vodoprávního úřadu Ministerstvo zemědělství.
(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k
politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje územnímu rozvojovému plánu a
územním plánům krajů.
(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního
úřadu ve věcech
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to
1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§ 8 odst. 1
písm. c)],
2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k
jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm.
e)],
3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť závadných nebezpečných látek
nebo prioritních nebezpečných látek do kanalizací (§ 16),
4. souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) a i),
5. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na vodním díle
cejch nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální zůstatkový průtok a
podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 36),
6. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh jímacího
řádu, popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu podzemních vod, způsobu měření a
povinnosti podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 37),
7. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a
přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění (§ 38),
8. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného
znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38),
b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem
zemědělství (§ 21 a 22),
c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím
zřízených pověřených odborných subjektů (§ 21),
d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto
zákona (§ 19 a 22),
e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně s
Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26),
f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25),
g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28),
h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30),
i) citlivých oblastí (§ 32),
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j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu,
k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke
koupání (§ 34 odst. 2),
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35),
m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39),
n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42),
o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87),
p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73),
q) zvládání sucha a stavu nedostatku vody společně s Ministerstvem zemědělství (§ 87a až
87m),
r) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (hlava XI díl 1),
s) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (hlava XI díly 2
a 3),
t) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti
hraničních vod (§ 107),
u) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112),
v) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,
w) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod,
podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování
převzetí a zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s
Ministerstvem zemědělství,
x) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní
spolupráce ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.
(4) Ministerstvo dopravy vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve
věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7).
(5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve
věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 2.
(6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou dotčenými orgány
při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a uplatňují
závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného
zájmu energetické infrastruktury55) z hlediska působnosti všech vodoprávních úřadů s
výjimkou působnosti podle odstavců 4 a 5.
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§ 110
Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů
(1) Vodoprávní úřady kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů
podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných
závad.
(2) Vodoprávní úřady jsou povinny v rozsahu své působnosti kontrolovat, zda jsou
dodržována jimi vydaná rozhodnutí a opatření obecné povahy.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují dodržování opatření obecné
povahy vydaných komisemi pro sucho. Krajské úřady kontrolují dodržování rozhodnutí
vydaných krajskou komisí pro sucho. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí kontrolují dodržování rozhodnutí vydaných ústřední komisí pro sucho.
(4) Vodoprávní úřady si mohou při provádění vodoprávního dozoru vyžádat
spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod,
orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí,
rybářství, popřípadě dalších orgánů.
(5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské Stavební úřady jako součást
vodoprávního dozoru provádějí dozor nad vodními díly, jejichž stav by mohl ohrozit
bezpečnost osob nebo majetku. Přitom zejména kontrolují, jak vlastníci nebo uživatelé těchto
staveb na nich zajišťují technickobezpečnostní dohled a jak provádějí potřebná opatření k
jejich bezpečnosti.
§ 115
Vodoprávní řízení
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech
upravených vodním zákonem podle stavebního zákona,4) jde-li o rozhodování týkající se
vodních děl a vodohospodářských úprav.
(2) (1) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o
rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení4),
kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma
vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a
náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného
územního a stavebního řízení4), souhlasů a vyjádření, v souladu s tímto zákonem.
(3) (2) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry
v územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního
jednání veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů.
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(4) (3) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) (4) Účastníkem řízení je též správce vodního toku v případech, kdy se řízení
dotýká vodního toku.
(6) (5) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního
prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle
tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení
vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3
písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; žádost musí být co do předmětu a
místa řízení specifikována. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji
podávat opakovaně.
(7) (6) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto
zákona, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na
posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení
informace podle odstavce 6. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a
jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, může požádat
vodoprávní úřad, aby ji informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou
být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Podmínka vzniku alespoň 3 roky před
dnem podání žádosti nebo podpory nejméně 200 osob se neuplatní v řízeních vedených
podle tohoto zákona. Žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Tato
žádost je platná jeden rok od jejího podání.
(6) Právnická osoba podle odstavce 5 je účastníkem řízení, s výjimkou řízení
navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud do 8 dnů ode dne sdělení informace podle
odstavce 5 písemně oznámí svou účast v řízení vodoprávnímu úřadu. Dnem sdělení
informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení
právnické osobě nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu.
(7) Pokud je řízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem,
vedeno podle jiného právního předpisu, je podmínkou účastenství právnické osoby
podle odstavce 5 v tomto řízení také splnění podmínek pro dotčenou veřejnost podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
(8) (7) (8) Vodoprávní úřad v písemnosti, kterou nařizuje termín a předmět ústního
jednání, upozorní účastníky řízení a dotčené orgány nejméně 10 dnů před ústním jednáním, že
závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, určí
lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná
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stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. O určení lhůty se nevydává
usnesení. Jde-li o rozhodování týkající se vodních děl, postupuje se podle stavebního zákona.
(9) (8) (9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí
podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která
musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném ústním
jednání uplatnit své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od
ústního jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí
být kratší než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své připomínky. K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(10) (9) (10) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti
jiného vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním
obvodu jiného vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad po
projednání s těmi vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká.
(11) (10) (11) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě
dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad
bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední,
rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60
dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
(12) (11) (12) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního
řádu, jde o společné řízení.
(13) (12) (13) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v
novém vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s
povolením, které bylo změněno nebo zrušeno.
(14) (13) (14) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení
zahájeném z podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí
žadatel.
(15) (14) (15) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního
úřadu než povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně.
(16) (15) (16) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále
osoby podle odstavců 4 a 7. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo
jeho zrušení jsou žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce,
jejichž územím drobný vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné
vodoprávní úřady (§ 106 odst. 1).
(17) (16) (17) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním
dozoru, jejichž rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování
odborných podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování
uvedených podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k
nápravě. Je-li v rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s vodami způsobem, k
němuž je jinak potřeba povolení podle § 8, toto povolení se již nevydává. V případě, kdy se
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po právní moci rozhodnutí o opatření k nápravě vyskytnou nové rozhodné skutečnosti, lze
vydat nové rozhodnutí o opatření k nápravě.
(18) (17) (18) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.
(19) (18) (19) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika
vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží
rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat
rozhodující část činnosti. Činností se rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a
další činnosti podle zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad zívazné
stanovisko nebo vyjádření podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro stanovení
ochranných pásem vodního zdroje nebo vodního díla je vodoprávní úřad, v jehož správním
obvodu leží vodní dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí.
(20) (19) (20) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.
(21) (20) (21) Ve správních řízeních vedených podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 3 a
5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f) a podle § 15 odst. 1
vodoprávní úřad 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 zhoršení stavu útvaru podzemní vody
nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru
povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, řízení přeruší a upozorní
žadatele, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést.
§ 125j
Porušení povinnosti obce
(1) Obec se dopustí přestupku tím, že nepředloží žádost o územní rozhodnutí podle §
92 stavebního zákona umístění nebo povolení stavby za účelem splnění povinnosti
stanovené v čl. II bodu 6 zákona č. 20/2004 Sb.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 126
Společná ustanovení
(1) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem "vlastník" nebo "nabyvatel", rozumí se jím i
ten, komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se
příslušné ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka.
(2) Správci vodních toků, jsou-li státními organizacemi, jsou povinni na výzvu převzít
od příslušných organizačních složek státu vodní díla na vodních tocích a pozemky tvořící
koryta vodních toků v úsecích, které spravují, od těchto organizačních složek státu, jestliže
hospodaří s uvedeným majetkem podle zvláštního zákona proto, že při jeho nabytí státem
nebylo patrno, které organizační složce nebo státní organizaci s ním přísluší hospodařit, anebo
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se o něm zjistilo, že je majetkem státu, ale žádná organizační složka státu ani státní organizace
s ním nehospodaří.45) V pochybnostech o tom, který správce má převzít vodní dílo nebo
pozemek státu, určí takového správce Ministerstvo zemědělství; toto určení nemá povahu
rozhodnutí ve správním řízení.
(3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se
stává včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka
pozemku dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na
pozemku, který je ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do
vlastnictví nového nabyvatele bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců
od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. K
přechodu těchto vlastnických práv dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění
nesouhlasu s přechodem.
(4) Působnost vodoprávních úřadů výslovně neuvedenou je třeba posuzovat podle
oblastí, v nichž jim výkon státní správy přísluší.
(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39
odst. 2 písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem
v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti
povoleného nakládání s vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o
integrované prevenci zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle
§ 9 odst. 5. Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované
prevenci, se považuje za oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). Vydání rozhodnutí
podle § 17 odst. 1 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle
zákona o integrované prevenci, pokud se integrované povolení na základě žádosti
provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle zvláštního zákona4).
(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům
podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 6 u zdrojů znečištění s povoleným množstvím
vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok se plní prostřednictvím integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky
ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle
zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
(7) Opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1
písm. b) se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních
vodách vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů45a). Zahájené řízení o uložení
opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b)
vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí přeruší, pokud bylo k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách zahájeno řízení o uložení
nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů45a).
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(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4 § 8 odst. 5, § 12 odst. 1, § 38 odst. 15, §
43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4
rozhoduje vodoprávní úřad z moci úřední.
(9) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem stavební povolení, rozumí se jím i společné
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona4).
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§3
Přípojky
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení
z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není
vodním dílem.
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační
přípojka není vodním dílem.
(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí
zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby
připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla
provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla
provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které
je zaústěna.
(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel,
není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v
pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních
nákladů.
(8) Obecní Stavební úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
§ 3a
(1) V případě, jsou-li pozemky nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci
rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky,
mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky.
(2) Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků
nebo staveb mají z hlediska svého členění charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace, vodoprávní stavební úřad rozhodne o změně v užívání stavby vodovodní nebo
kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto
zákona. Vodoprávní úřad si za účelem vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce vyžádá
stanovisko příslušného stavebního úřadu.
(3) Pokud část vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo
staveb má z hlediska svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, stavební
úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na
vodovodní nebo kanalizační přípojku.
(4) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník
vodoprávnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadované
336

změny. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené
stavby uloženy, dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím
vyhotovení.
(5) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu
úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. K
žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby
uloženy, a dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.
§4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu
(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje
vodovodů a kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje
koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a
podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a
čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí
obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.
(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své
území.
(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho
aktualizací se vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného
kraje územního rozvojového plánu a územního plánu příslušného kraje podle zvláštního
právního předpisu a z národních plánů povodí zpracovaných podle zákona o vodách, pokud
jsou pro dané území zpracovány a schváleny.
(4) Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické
podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a
jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů rozhodnutí jejich staveb.
(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi,
vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního
plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V případech,
kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních
minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, projedná kraj tento
návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chráněných území a
ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná kraj tento návrh s
Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v případech, kdy se jedná o
doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.
(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu a plánu dílčího povodí podle
zákona o vodách pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje
v samostatné i přenesené působnosti.
(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území
státu, který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán
obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné
údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují
působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje
územní rozvojový plán.
(8) Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu
schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.
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(9) Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou
elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví
prováděcí právní předpis.
§7
Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a
provozování vodovodu nebo kanalizace
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo
stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a
vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně
zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění
povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.
(2) Stavebník13) a vlastník vodovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí
pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.
(3) Vznikne-li spor o rozsah oprávnění vyplývajících z odstavců 1 a 2, rozhoduje o
tomto sporu příslušný vodoprávní stavební úřad.
(4) Práva podle odstavců 1 a 2 musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně
zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba
zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a
po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem
nedohodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval
osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby
a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem.
(5) Vznikla-li osobě uvedené v odstavci 4 výkonem práv stavebníka nebo vlastníka
vodovodu nebo kanalizace podle odstavců 1 a 2 majetková újma, nebo je-li tato osoba
omezena v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má tato osoba právo na náhradu.
Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne stavebník nebo vlastník vodovodu
nebo kanalizace osobě uvedené v odstavci 4 jednorázovou náhradu podle zvláštního právního
předpisu14) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva na
náhradu. Tím není dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu. Toto ustanovení se nepoužije
na případy styku vodovodů a kanalizací se stavbami zřízenými podle zákona o pozemních
komunikacích.15)
(6) Práva a povinnosti podle odstavců 1 až 5 přecházejí na právní nástupce stavebníka,
vlastníka a provozovatele vodovodu nebo kanalizace, jakož i na právní nástupce vlastníků
pozemků a staveb.

§8
Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné
provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich
použití pro tyto účely.
(2) Vlastník vodovodu nebo kanalizace může uzavřít smlouvu o provozování
vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Jestliže vlastník provozuje vodovod nebo
kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj všechna práva a
povinnosti provozovatele.
338

(3) Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí
provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby
bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je
podmínkou kolaudačního souhlasu rozhodnutí podle stavebního zákona.
(4) Vlastníci vodovodů nebo kanalizací, jakož i vlastníci vodovodních řadů,
vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů provozně souvisejících,
jsou povinni umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují
kapacitní a technické možnosti. Současně uzavřou vlastníci těchto vodovodů a kanalizací
písemnou dohodu podle odstavce 3. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody
nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo jiných
plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodu nebo kanalizace hradí vlastník, jemuž je
umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace.
(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat
pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a
technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření
smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být
podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní
přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno
připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník
vodovodu nebo kanalizace.
(6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu
vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění
odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního
nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.
(7) Při uzavírání smlouvy podle odstavce 6 se mohou strany dohodnout, že
odběratelem je třetí osoba.
(8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace může provést zásah do vodovodu nebo
kanalizace pouze po předchozím projednání s provozovatelem, pokud není smlouvou
uzavřenou podle odstavce 2 stanoveno jinak.
(9) Vlastník vodovodu nebo kanalizace i jejich provozovatel jsou povinni umožnit
přístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu
kvalitního a plynulého provozování vodovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo
činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených tímto zákonem a
zvláštními zákony.
(10) Vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k
vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany16) při záchranných a
likvidačních pracích31), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody.
(11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán
financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.
Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování
stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě
stanovené ve výzvě ministerstva údaje o technickém stavu jeho vodovodů nebo kanalizací.
Vlastník, popřípadě stavebník nových vodovodů nebo kanalizací nebo vlastník obnovovaných
vodovodů nebo kanalizací je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě stanovené ve výzvě
ministerstvu projektovou dokumentaci těchto nových nebo obnovovaných vodovodů nebo
kanalizací, včetně specifikace nákladů na jejich výstavbu nebo obnovu. Vyhodnocení
obdržených údajů je ministerstvo oprávněno zveřejnit.

339

(13) Vlastník vodovodu má právo na úplatu za dodávku pitné vody (dále jen "vodné"),
pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že vodné se platí provozovateli
vodovodu (§ 20). Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně
za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku
nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je úplatou za
pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na úplatu pevné složky vodného
vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána
dvousložková forma vodného. Takové sjednání je možné ode dne účinnosti obecně závazné
vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu
právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.
(14) Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen
"stočné"), pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že stočné se platí
provozovateli kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do
kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným
zneškodňováním odpadních vod. Právo na úplatu pevné složky stočného vzniká podle
podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána
dvousložková forma stočného. Takové sjednání je možné ode dne účinnosti obecně závazné
vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu
právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4.
(15) Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně
souvisejících kanalizací musí alespoň obsahovat
a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů strany dohody,
předmět dohody včetně uvedení vlastnictví vodovodů, stanovení podmínek dodávky (jakost,
množství, tlakové poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v
odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich
kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody,
b) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací strany dohody,
předmět dohody včetně uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení podmínek odvádění
odpadních vod (čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření,
kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost
o významných situacích, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb,
smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody.
(16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět
smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené
stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek
dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil
přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti
(minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího
vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.
(17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění
odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka
a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením
místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění
(limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a
jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této
smlouvy.
§ 12
Kanalizace
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(1) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní
prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z
odkanalizovávaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od
odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování
recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné
konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Další
požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu
a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační
přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod
pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní stavební úřad rozhodnutím o návrhu na
povolení záměru podle stavebního zákona za předpokladu, že bude provedeno takové
technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při
běžném provozu i v případě poruchy kanalizace.

§ 14
Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod
(1) Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na
zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Práva a povinnosti provozovatele a odběratele související se zdravotní nezávadností
pitné vody stanoví zvláštní zákon.
(3) Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu rozhodnutí pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který
stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace,
popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.
Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o spolu
návrhem na vydání kolaudačního souhlasu rozhodnutí pro stavbu kanalizace vodoprávnímu
stavebnímu úřadu ke schválení. Kanalizační řád schvaluje kolaudačním
rozhodnutím vodoprávní stavební úřad.
(4) V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení
kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní stavební úřad
současně s vydáním stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru rozhodne o upuštění od
zpracování nového kanalizačního řádu.
(5) Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její
rozbory.
(6) Náležitosti kanalizačního řádu stanoví prováděcí právní předpis. Četnost odběrů
vzorků a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis.

§ 19
Měření odváděných odpadních vod
(1) Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím
zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve
smlouvě uzavřené mezi odběratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatelem; nedojde-li k uzavření smlouvy, určí umístění a typ měřicího zařízení
vodoprávní úřad. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních
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předpisů21) a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn
průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit
provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.
(2) Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť
nebezpečných látek,22) je povinen v souladu s povolením vodoprávního nebo stavebního
úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek
vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu
nebo stavebnímu úřadu, který povolení vydal.
(3) Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na
měřicím zařízení, má právo požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Odběratel je povinen na
základě písemné žádosti provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení
měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel
neprodleně provozovateli.
(4) Zjistí-li se při přezkoušení měřicího zařízení vyžádaném provozovatelem, že
a) údaje měřicího zařízení se odchylují od skutečnosti více, než připouští technický
předpis tohoto měřicího zařízení, měřicí zařízení se považuje za nefunkční; v tomto případě
hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení odběratel,
b) údaje měřicího zařízení se neodchylují od skutečnosti více, než připouští příslušný
technický předpis, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení
provozovatel,
c) měřicí zařízení je vadné, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením odběratel,
který je též povinen neprodleně zajistit jeho výměnu za správné a funkční měřicí zařízení.
(5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že
odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody,
které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou
instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru
z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k
naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem
vodovodu měřených zdrojů.
(6) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo
přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví
prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné
kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do
kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství
vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle
technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se
předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
(8) Vypořádání rozdílů z nefunkčního měření podle výsledku přezkoušení měřicího
zařízení se provádí od odečtu, který předcházel tomu odečtu, který byl důvodem žádosti o
přezkoušení měřicího zařízení.
(9) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li
možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným
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prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným
výpočtem ověřeným provozovatelem.
(10) Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod,
způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství
srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla
spotřeby vody a způsob vypořádání rozdílů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se
vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná
pásma").
(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních
zdrojů podle zvláštního zákona26) tímto nejsou dotčena.
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a)
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných
případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým
možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační
stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
(5) (4) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
d) provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.
(6) (5) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas
podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní
úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit
podmínky pro jejich provedení.
(7) (6) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav
příslušný vodoprávní úřad u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle
zvláštních právních předpisů27) u činností uvedených pod písmeny a), c) a d).
(5) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5 4, souhlas
podle odstavce 4, může požádat stavební úřad o povolení k těmto činnostem. Stavební
úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně
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stanovit podmínky pro jejich provedení. Přitom přihlédne k technickým možnostem
řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k
technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. Pokud činnost souvisí se
záměrem stavby nebo jiným záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne
stavební úřad o povolení této činnosti rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.
(6) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 4 nařídí stavební úřad obnovit
předešlý stav.
(8) (7) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá
ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o
možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a
další údaje podle zvláštního zákona.28) Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních
komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto
zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu
veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén,
pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá
ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.
§ 24
Přeložky vodovodů a kanalizací
(1) Přeložkou vodovodu nebo kanalizace se rozumí dílčí změna jejich směrové nebo
výškové trasy nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení.
(2) Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo
kanalizace. Žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele. Tím nejsou dotčeny
povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů.29)
(3) Přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu
přeložky vyvolala, pokud zákon o pozemních komunikacích15) nestanoví jinak.
(4) Vlastnictví vodovodu nebo kanalizace se po provedení přeložky nemění.
(5) Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace
dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu
rozhodnutí, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících
dokladů.
§ 25
Veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle tohoto zákona vykonávají
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů,
c) stavební úřady,
c) d) krajské úřady,
d) e) ministerstvo,
e) f) Ministerstvo obrany,
§ 26
(1) Obce v samostatné působnosti
a) dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám obce, zajištěním jeho
zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací,
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b) vydávají obecně závazné vyhlášky ve věcech stanovených tímto zákonem podle § 9
odst. 11 a § 20 odst. 4.
(2) Obecní úřady v přenesené působnosti rozhodují
a) o povinnosti veřejné služby podle § 22 na území obce, pokud obec není
provozovatelem,
b) o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 9,
c) o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.
(2) Obecní úřady v přenesené působnosti rozhodují o vydání opatření obecné
povahy podle § 15 odst. 4 až 6.
§ 27
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonávají státní správu na úseku vodovodů
a kanalizací obecní krajské úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území
vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských
újezdů
a) rozhodují o povinnostech veřejné služby podle § 22,
b) rozhodují o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.
c) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3,
d) zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z
hlediska kapacitních a kvalitativních možností.
(2) Krajské úřady a újezdní úřady na území vojenských újezdů rozhodují o vydání
opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.
(3) Kraje v samostatné působnosti zabezpečují zpracování, aktualizace a
schvalování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací podle § 4.
(4) Krajské úřady v přenesené působnosti
a) vydávají, mění nebo ruší povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na
území kraje podle § 6,
b) povolují výjimku podle § 13 odst. 2,
c) rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22,
d) připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod za krizových situací.
§ 28
(1) Kraje v samostatné působnosti zabezpečují zpracování, aktualizace a schvalování
plánů rozvoje vodovodů a kanalizací podle § 4.
(2) Krajské úřady v přenesené působnosti
a) vydávají, mění nebo ruší povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území
kraje podle § 6,
b) povolují výjimku podle § 13 odst. 2,
c) rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22,
d) připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních
vod za krizových situací.
§ 28
Stavební úřady
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a) rozhodují o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8,
b) rozhodují o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a
části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle § 3a odst. 2 a 3
c) rozhodují o rozsahu oprávnění podle § 7 odst. 3,
d) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3,
e) zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících
kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností,
f) rozhodují o povolení k činnostem v ochranném pásmu vodovodního řadu
nebo kanalizační stoky podle 23 odst. 5 a o nařízení obnovy předešlého stavu podle § 23
odst. 6.
§ 29
(1) Ministerstvo
a) je pro účely tohoto zákona odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná krajským
úřadem v prvním stupni,
b) zajišťuje zpracování a aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území
státu,
c) projednává a eviduje navrhované změny a aktualizace plánů rozvoje vodovodů a
kanalizací pro území krajů a pro území státu,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací,
e) vede seznam technických auditorů,
f) vyhlašuje provedení technického auditu.
(2) V působnosti ministerstva je dále regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana
spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru, k
uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně
nákladů, zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy vodovodů a
kanalizací a poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti.
(3) Ministerstvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 rozhoduje o
a) zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 9,
b) bilančních nárocích na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinových vodovodů a
vodárenských soustav, nedojde-li k dohodě jejich vlastníka nebo provozovatele s jednotlivými
vlastníky nebo provozovateli připojených vodovodů.
(4) Ministerstvo dále
a) vede ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích,
b) zabezpečuje informační systém na úseku vodovodů a kanalizací pro podporu výkonu
veřejné správy,
c) provádí vzájemná porovnání cen podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné,
nákladů a zisku u kalkulací, tvorby a čerpání prostředků na obnovu, a zveřejňuje výsledky,
d) provádí vyhodnocení údajů podle § 8 odst. 12 a § 9 odst. 12 a zveřejňuje je,
e) poskytuje odbornou spolupráci cenovým kontrolním orgánům,
f) spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
(5) Zaměstnanci ministerstva jsou oprávněni
a) vstupovat do objektů sloužících k poskytování dodávky pitné vody, odvádění a
čištění odpadních vod,
b) nahlížet do všech účetních a jiných dokladů vlastníků nebo provozovatelů vodovodů
nebo kanalizací, nezbytných k výkonu regulace, pořizovat jejich kopie a požadovat
vysvětlení; o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s touto činností, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost, a to ještě 2 roky po skončení pracovního poměru.
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(6) Ustanoveními odstavců 2 a 5 není dotčena působnost Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
(7) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury32) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska
působnosti všech správních orgánů na úseku státní správy vodovodů a kanalizací s výjimkou
působnosti Ministerstva obrany podle § 29a.

§ 32
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23
odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádí činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které
by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s
údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s
provozováním vodovodu nebo kanalizace,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6,
nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a
na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou
potřebu.
(2) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle
§ 5 odst. 1,
b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle §
5 odst. 2,
c) v rozporu s § 5 odst. 3 nepředá vodoprávnímu úřadu úřadu vybrané údaje z
majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence v termínu a v
elektronické podobě a ve stanoveném formátu, nebo je předá neúplné či chybné,
d) nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst.
1,
e) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace podle § 8 odst. 3,
f) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,
g) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,
h) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s
odběratelem podle § 8 odst. 6,
i) v rozporu s § 8 odst. 11
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1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího
právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na
obnovu podle § 8 odst. 1.
j) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst.
12,
k) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu
předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,
l) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému
provozovateli, nebo
m) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4,
n) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny
pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném
formátu elektronického předání, nebo
o) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v §
38 odst. 2.
(3) Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu dopustí přestupku tím, že neumožní
přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných a
likvidačních pracích31), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupku tím, že nemá
rozhodnutím vodoprávního stavebního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace.
(5) Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána
tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 neoprávněně odebere vodu z vodovodu,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,
d) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,
e) v rozporu s § 18 odst. 2 odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo
smlouvou o odvádění odpadních vod,
f) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
g) v rozporu s § 17 odst. 2 neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu
nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo
bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,
h) v rozporu s § 18 odst. 2 nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním
řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace,
i) vypouští do kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství
stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,
j) v rozporu s § 18 odst. 3 vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo čistírnu
odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
k) neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod v
případech podle § 19 odst. 1,
l) v rozporu s § 19 odst. 2 neměří míru znečištění a objem odpadních vod a množství
zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo
výsledky měření nepředá vodoprávnímu nebo stavebnímu úřadu, který povolení vydal,
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m) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení u
autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3, nebo
n) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo
ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
(6) Fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí
přestupku tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu
neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to včetně příslušné
dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c), h)
nebo i) bodu 2, odstavce 2 písm. j) nebo k) bodu 1 nebo 2, odstavce 2 písm. n) bodu 1 anebo
odstavce 5 písm. f) až h) nebo k) až m),
b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a),
b) nebo n) bodu 2 anebo odstavce 5 písm. a) až d),
c) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2
písm. e), g) nebo i) bodu 1 nebo 3, odstavce 5 písm. e), i), j) nebo n) anebo odstavce 6,
d) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), l) nebo o) anebo odstavce
3 nebo 4, nebo
e) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) nebo m).
§ 33
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23
odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádí činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které
by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s
údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s
provozováním vodovodu nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6,
nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a
na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou
potřebu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo
kanalizace dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle
§ 5 odst. 1,
b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle §
5 odst. 2,
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c) v rozporu s § 5 odst. 3 nepředá vodoprávnímu úřadu úřadu vybrané údaje z
majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence v termínu a ve
stanovené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné,
d) nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst.
1,
e) neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo
kanalizace podle § 8 odst. 3,
f) neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,
g) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího
právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na
obnovu podle § 8 odst. 1,
h) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8
odst. 12,
i) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému
provozovateli, nebo
j) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo
kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,
b) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s
odběratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 2,
c) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu
předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,
d) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny
pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném
formátu elektronického předání, nebo
e) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v §
38 odst. 2.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo jako
provozovatel vodovodu dopustí přestupku tím, že neumožní přístup k vodovodu nebo
bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích32),
pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí
přestupku tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního stavebního úřadu schválený kanalizační
řád této kanalizace.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupku
tím, že
a) provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky podle § 9 odst. 1,
b) nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle § 9 odst. 3,
c) nesdělí stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované
přeložce vodovodu nebo kanalizace podle § 9 odst. 4,
d) neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění
odpadních vod ve lhůtách stanovených podle § 9 odst. 7 písm. a) nebo b),
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e) odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě
odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s § 13 odst. 2,
f) v rozporu s § 13 odst. 3 neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru před
vlastní úpravou nebo neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu
jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok,
g) nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory § 14 odst. 5,
h) nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel podle § 17 odst. 3,
i) neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vodou podle § 21 odst. 2,
nebo
j) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí zhoršení jakosti dodávané pitné vody nebo v
návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím,
že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána
tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 neoprávněně odebere vodu z vodovodu,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,
d) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,
e) odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění
odpadních vod podle § 18 odst. 2,
f) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
g) neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru
podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu
neoznámí provozovateli závady v měření,
h) nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění
vypouštěných odpadních vod do kanalizace podle § 18 odst. 2,
i) vypouští do kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství
stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,
j) v rozporu s § 18 odst. 3 vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo
přes čistírnu odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
k) v rozporu s § 19 odst. 1 neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení
množství odpadních vod,
l) v rozporu s § 19 odst. 2 neměří míru znečištění a objem odpadních vod a množství
zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo
výsledky měření nepředá vodoprávnímu nebo stavebnímu úřadu, který povolení vydal, nebo
m) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení u
autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu
nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace
dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu
rozhodnutí, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících
dokladů.
(9) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo
g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b) nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3 písm.
d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h) nebo odstavce 7 písm. f) až m),
b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a)
nebo b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),
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c) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2
písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j),
odstavce 7 písm. e) nebo odstavce 8,
d) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f) nebo i), odstavce 3 písm.
e), anebo odstavce 4 nebo 5, nebo
e) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d), j) nebo odstavce 6 písm.
a).
§ 37
Dozor
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Krajské úřady, stavební úřady a
újezdní úřady na území vojenských újezdů vykonávají v rozsahu své působnosti založené
tímto zákonem jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů
podle něj vydaných a mohou ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.
(2) Krajské úřady vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním tohoto
zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem.
(3) (2) Ministerstvo dozírá, jak orgány veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací, s
výjimkou území vojenských újezdů, provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj
vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí orgánu veřejné správy vydaná podle tohoto
zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření k jejich odstranění.
(4) (3) Ministerstvo obrany dozírá, jak újezdní úřady na území vojenských újezdů
provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných, a jak jsou dodržována
rozhodnutí újezdních úřadů vydaná podle tohoto zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření
k jejich odstranění.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění
škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při
hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako
volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o
činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.
(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro
přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a
umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků
honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo
zařízení pro přikrmování zvěře orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních
předpisů9) stavebního zákona tím nejsou dotčena.
(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době
hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i
zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení
jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou
činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
(4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž
jsou právnické i fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě,10) a
sděluje těmto orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejích životních podmínek.

______________
9)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 58
Působnost Ministerstva zemědělství
(1) Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech
a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),
b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2),
c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,
d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).
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(2) Ministerstvo zemědělství dále
a) řídí výkon státní správy myslivosti,
b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti,
c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,
d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,
e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),
f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2),
g) pověřuje některou mysliveckou organizaci6) vedením evidence význačných trofejí (§ 6
odst. 2),
h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),
i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44
odst. 3) a zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5),
j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace6) pořádáním celostátních a
mezinárodních mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,
k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti,
l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3),
m) podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků,
zejména v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře,
vyhodnocení chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti,
zlepšování životního prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců,
využití dravců v ochraně rostlin, preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v
chovech zvěře,
n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti, .
o) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury36) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti všech orgánů státní správy
myslivosti s výjimkou působnosti Ministerstva životního prostředí podle § 57 odst. 1.
(3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti
a obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky
neskládají absolventi střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním
oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo osoby, které složily zkoušku z
myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a
rozsahu vyšších odborných mysliveckých zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví
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vyhláška.

______________
36)
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.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových
činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené
činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze
č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění,
nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových
výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které
neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo
požádáno o vydání integrovaného povolení,
b) znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, hluku,
tepla nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může být
škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat nebo může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního
prostředí nebo může vést ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit
využívání hodnot životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy,5)
c) emisí přímé nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo
jiných forem neionizujícího záření ze zařízení do životního prostředí,
d) emisním limitem nejvýše přípustná emise vyjádřená množstvím, koncentrací, hmotnostním
tokem nebo jinou specifickou veličinou, která nesmí být během jednoho či několika časových
období překročena; emisní limity mohou být též stanoveny pro určité skupiny, druhy či
kategorie látek, zejména pro ty, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
e) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje
technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik
jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení,
jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich
nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo,
vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v
příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s
ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek
dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany
životního prostředí jako celku;
při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 2 k
tomuto zákonu,
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f) standardem kvality životního prostředí souhrn požadavků stanovených na základě
zvláštních právních předpisů,5) které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě,
g) integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, a
které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle
zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví
a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy6) umožňují,
h) záměrem s integrovaným povolením je záměr povolovaný podle stavebního zákona,
pro který stavebník podá návrh na povolení záměru a zároveň požádá o vydání
integrovaného povolení, nebo jehož povolení vyžaduje změnu integrovaného povolení,
h) i) provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje
nebo bude provozovat zařízení; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za
provozovatele zařízení vlastník zařízení,
i) j) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může
mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; za podstatnou změnu
se vždy považuje
1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje
prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
2. změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu28) zpracovávajícího v zařízení
uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu pouze ostatní odpad, která se dotkne tepelného
zpracování nebezpečného odpadu,
3. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní
emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst. 5) nebo vyplývá z výsledků
přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení provedeného na základě § 18 odst. 2
písm. d),
j) k) referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách dokument, jenž je
výsledkem výměny informací uspořádané na úrovni Evropské unie podle čl. 13 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, je vypracován pro určené činnosti a popisuje
zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení
nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli
nově vznikající techniky, se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 3 k
tomuto zákonu,
k) l) závěry o nejlepších dostupných technikách dokument obsahující části referenčního
dokumentu o nejlepších dostupných technikách stanovící závěry o nejlepších dostupných
technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s
nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a
případně příslušná sanační opatření,
l) m) úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami rozsah úrovní emisí
získaný za běžných provozních podmínek použitím nejlepší dostupné techniky nebo
kombinací nejlepších dostupných technik, jak jsou popsány v závěrech o nejlepších
dostupných technikách, vyjádřeny jako průměr za určitý časový usek za specifikovaných
referenčních podmínek,
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m) n) nově vznikající technikou nová technika průmyslové činnosti, která by mohla v případě,
že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat buď vyšší obecnou úroveň ochrany
životního prostředí, nebo alespoň stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory
nákladů než stávající nejlepší dostupné techniky,
n) o) půdou svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným skalním podložím a
zemským povrchem; půda je složena z minerálních částic, organické hmoty, vody, vzduchu a
živých organismů,
o) p) nebezpečnými látkami látky nebo směsi vymezené v čl. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí,
p) q) základní zprávou informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými
nebezpečnými látkami.
§3
Žádost o vydání integrovaného povolení
(1) Žádost o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost") podává provozovatel
zařízení správnímu úřadu, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení (dále jen
„úřad“)
a) v elektronické podobě, nebo
b) v listinné a elektronické podobě.
Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost
doručena úřadu, v případě podání uvedeném pod písmenem b) dnem, kdy byla úřadu
doručena žádost v listinné podobě.
(2) V případě podání podle odstavce 1 písm. a) si může úřad v odůvodněných
případech, zejména z technických důvodů, vyžádat podklady, které jsou součástí žádosti, v
listinné podobě. Tento požadavek musí s odůvodněním a přiměřenou lhůtou sdělit žadateli do
20 dnů ode dne doručení žádosti. Po dobu vyřizování tohoto požadavku se řízení o vydání
integrovaného povolení přerušuje.
(3) V případě podání podle odstavce 1 písm. b) může úřad v odůvodněných případech,
zejména z technických a ekonomických důvodů, upustit od elektronické podoby mapových,
obrazových nebo grafických podkladů, které jsou součástí žádosti.
(4) V případě podání žádosti podle odstavce 1 písm. b) nebo doplnění podkladů v
listinné podobě podle odstavce 2 je rozhodující znění listinné podoby žádosti.
(5) Úřad do 20 dnů ode dne doručení žádosti ověří, zda žádost obsahuje všechny
předepsané náležitosti (§ 4) a zda je zařízení v žádosti vymezeno v souladu s tímto zákonem a
prováděcím právním předpisem. Jestliže úřad nevyzve provozovatele zařízení v této lhůtě k
doplnění žádosti, považuje se žádost za úplnou. Úřad může vyzvat provozovatele zařízení k
doplnění kopií žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě na elektronických
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nosičích dat podle počtu účastníků řízení a dotčených správních úřadů.
(6) Pokud úřad po uplynutí lhůty podle odstavce 5 v průběhu řízení dojde k závěru, že
bez dalšího doplnění žádosti není možné pokračovat v řízení, vyzve provozovatele zařízení k
jejímu doplnění. S doplněním žádosti musí být seznámeni všichni účastníci řízení.
(7) V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným povolením postupuje
úřad podle úpravy ve stavebním zákoně; požadavky na obsah žádosti podle § 4 se
použijí současně s požadavky na obsah návrhu podle stavebního zákona.
§ 3a
Předběžná informace o žádosti
Před podáním žádosti úřad poskytne provozovateli zařízení na jeho žádost předběžnou
informaci podle správního řádu29) o předepsaných náležitostech žádosti (§ 4) a o vymezení
zařízení v žádosti v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. V případě
návrhu na povolení záměru s integrovaným povolením postupuje úřad podle úpravy
předběžné informace ve stavebním zákoně.
§4
Obsah žádosti
(1) Žádost musí obsahovat
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo
osoby, pokud je přiděleno,
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej
nahrazuje, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu určenou pro doručování, je-li
provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,
c) popis činnosti, identifikační údaje o umístění činnosti (obec, katastrální území, parcelní
číslo, popř. označení stavby), popř. kategorii činnosti, pokud je uvedena v příloze č. 1 k
tomuto zákonu, a určení hlavní činnosti,
d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c), e) až l) a p) všeobecně
srozumitelným způsobem,
e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají
nebo jsou jím produkovány,
f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího záření a popis dalších
vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní prostředí a zdraví lidí a předpokládaného
množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí,
g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a stávajícího stavu
znečištění půdy a podzemních vod), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení
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základních střetů v území,
h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k
omezení emisí znečišťujících životní prostředí,
i) popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití
odpadů, které v zařízení vznikají,
j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí
vypouštěných do životního prostředí,
k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami,
l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru,
jako například hospodárné využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich
případných následků, vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a
ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší
možné míře,
m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13), včetně
vyhodnocení souladu návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách, případně i včetně
odborného posouzení (§ 14 odst. 5),
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních
předpisů,10) a podklady k nim, pokud mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci,
o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů
podle zvláštních právních předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou
obsaženy v náležitostech uvedených pod písmeny a) až n),
p) přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením prověřených
provozovatelem zařízení,
q) základní zprávu (§ 4a), pokud je provozovatel zařízení povinen zajistit její vypracování,
r) údaj o tom, zda provozovatel žádá o vydání integrovaného povolení před vydáním, nebo po
vydání stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
podle zvláštního právního předpisu24).
(2) Úřad a příslušné správní úřady jsou povinny poskytovat provozovateli zařízení na
jeho písemnou žádost dostupné informace o stavu životního prostředí v území dotčeném
provozem zařízení.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění.
V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným povolením stanoví vzor žádosti,
rozsah a způsob jejího vyplnění prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.
§7
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Účastníci řízení
(1) Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy
a) provozovatel zařízení,
b) vlastník zařízení, není-li provozovatelem zařízení,
c) obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,
d) kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,
e) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo
hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů
nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů,12) dále obce nebo kraje, na jejichž
území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásily
úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8.
e) územní samosprávný celek, jehož území, životní prostředí nebo obyvatelstvo by mohly
být závažně ovlivněny provozem zařízení,
f) hospodářské komory a zaměstnavatelské svazy,
g) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a
jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3
roky před dnem zveřejnění informací o řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, pokud do 30 dnů ode dne
zveřejnění informací o zahájení řízení písemně oznámí svou účast v řízení příslušnému
úřadu.
(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 záměru, v němž mohou být dotčeny zájmy
chráněné tímto zákonem,
c) název či popis záměru 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.
(2) (4) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních
právních předpisů,6) není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1.
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§ 10
Vyjádření dotčeného státu
Pokud dotčený stát požádá o projednání svého vyjádření k podané žádosti, postupuje
úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. O dobu
projednávání žádosti s dotčeným státem se lhůty pro vydání integrovaného povolení
stanovené tímto zákonem prodlužují. V případě návrhu na povolení záměru
s integrovaným povolením je projednání žádosti s dotčeným státem důvodem
prodloužení lhůty podle § 110 odst. 2 stavebního zákona.

§ 12
Ústní jednání o žádosti
(1) Úřad může po uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 nebo 3 nebo v případě postupu
podle § 11 odst. 1 po obdržení odborného vyjádření nařídit k projednání žádosti ústní jednání.
K ústnímu jednání úřad může přizvat kromě účastníků řízení též odborně způsobilou osobu,
Českou inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") a příslušné správní úřady. Úřad
nařídí ústní jednání vždy, požádá-li o to účastník řízení. Vyžádal-li si úřad k posouzení
žádostí zpracování odborného vyjádření, může se ústní jednání konat až po uplynutí doby, po
kterou bylo odborné vyjádření zveřejněno na úřední desce úřadu podle § 11 odst. 3.
(2) Účastník řízení může požádat o provedení ústního jednání ve lhůtě pro zaslání
vyjádření podle § 9 odst. 1 a 3 nebo v případě vyžádání odborného vyjádření ve lhůtě pro jeho
zaslání úřadu podle § 11 odst. 3.
(3) V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným povolením postupuje
úřad podle úpravy ústního jednání ve stavebním zákoně. K ústnímu jednání stavební
úřad může přizvat kromě účastníků řízení též subjekty uvedené v odstavci 1.
§ 13
Rozhodnutí o žádosti
(1) Úřad o žádosti provozovatele zařízení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne
uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1. Využije-li úřad postup podle § 11, pak lhůta pro rozhodnutí o
žádosti běží ode dne obdržení odborného vyjádření.
(2) Pokud po projednání žádosti úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení uvedený v
jeho žádosti nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů6) nebo že
závazné podmínky navržené pro provoz zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné,
žádost o vydání integrovaného povolení zamítne.
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(3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad na podkladě
výsledků projednání žádosti vydá integrované povolení, které kromě obecných náležitostí
stanovených správním řádem obsahuje:
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo
osoby, pokud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba,
která je podnikatelem,
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej
nahrazuje, trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,
c) popis zařízení a popis umístění zařízení,
d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek
(dále jen "závazné podmínky provozu"),
e) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních
předpisů6), které se nahrazují integrovaným povolením.
(4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad stanoví
a) emisní limity (§ 14),
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při
úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s
požadavky § 15a,
c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a
opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají,
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod,
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá
nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku
zařízení,
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie,
g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků,
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného
provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního
předpisu24), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení),
i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace
metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití
postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k
dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí
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spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího
hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti
předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další
požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v
případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků monitorování emisí
umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami,
l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy
a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s
příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem
na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení,
m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být
nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36).
(5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání připomínek k žádosti
obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11, a to v plném rozsahu. Úřad v
odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě jakých závěrů o nejlepších
dostupných technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly
uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení výjimky z úrovní emisí spojených s
nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5 musí odůvodnění integrovaného
povolení obsahovat konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného
posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na základě udělené
výjimky.
(6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí vždy zahrnovat
podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních
předpisů,6) podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které
se nahrazují integrovaným povolením. Tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy
nelze po vydání integrovaného povolení vydat podle zvláštních právních předpisů6).
(7) Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají použití
nejlepších dostupných technik v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu nebo
Ministerstva zemědělství, případně dalších technických aspektů provozu zařízení
souvisejících s těmito nejlepšími dostupnými technikami, zašle ministerstvo Nejvyšší
stavební úřad odvolání nebo rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení včetně
tohoto rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zemědělství podle
oblasti jejich působnosti k posouzení, zda došlo k pochybení při použití příslušných závěrů o
nejlepších dostupných technikách a referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách při stanovení závazných podmínek provozu. Tyto ústřední správní úřady zašlou
své vyjádření do 15 dnů ode dne obdržení odvolání nebo rozkladu proti vydanému
rozhodnutí. Tato vyjádření jsou podkladem pro vydání rozhodnutí ministerstva nebo ministra
životního prostředí o odvolání nebo rozkladu.
(8) Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají
podmínek souvisejících s ochranou veřejného zdraví, zašle ministerstvo Nejvyšší stavební
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úřad odvolání nebo rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení včetně tohoto
rozhodnutí Ministerstvu zdravotnictví, které se k odvolání nebo rozkladu vyjádří z hlediska
ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví zašle své vyjádření do 15 dnů ode dne
obdržení odvolání nebo rozkladu proti vydanému rozhodnutí. Toto vyjádření je podkladem
pro vydání rozhodnutí ministerstva nebo ministra životního prostředí o odvolání nebo
rozkladu.
(9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci
zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a na své úřední desce po
dobu 30 dnů zveřejní informaci o tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla
žádost projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 dotčený
stát.
(10) Krajský stavební úřad je povinen zaslat ministerstvu tato rozhodnutí do 7 dnů
ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí.
(11) Bylo-li rozhodnutím o odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti podle
odstavce 2 nebo 3 řízení skončeno, zveřejní ministerstvo Nejvyšší stavební úřad rozhodnutí
o odvolání nebo rozkladu do 5 dnů ode dne jeho nabytí právní moci prostřednictvím
informačního systému integrované prevence. Zároveň je povinen zaslat ministerstvu toto
rozhodnutí do 7 dnů ode dne nabytí právní moci.
(12) V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným povolením platí lhůty
pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Odstavce 2 až 11 se použijí obdobně.

§ 27
(1) Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách (dále jen „systém
výměny informací“) zabezpečují ministerstvo, Ministerstvo průmyslu a obchodu a
Ministerstvo zemědělství. Na systému výměny informací se rovněž podílejí agentura, krajské
úřady, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy a
hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů
nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. Na systému výměny informací se
rovněž podílejí agentura, Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady, právnické
osoby soukromého práva podle § 7 odst. 1 písm. f), chovatelé hospodářských zvířat,
zaměstnavatelské svazy a hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je
prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních
právních předpisů.
(2) V rámci systému výměny informací ministerstvo, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo zemědělství k jednotlivým kategoriím činností uvedeným v příloze č. 1
k tomuto zákonu a průřezovým oblastem podle své působnosti zajišťují
a) zřízení a činnost technických pracovních skupin,
b) překlady relevantních dokumentů Evropské unie k nejlepším dostupným technikám,
c) informování orgánů veřejné správy, provozovatelů zařízení a veřejnosti o nejlepších
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dostupných technikách a nově vznikajících technikách.
(3) Technické pracovní skupiny se ve své činnosti zaměřují především na
a) sledování nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v České republice a na úrovni
Evropské unie,
b) přípravu podkladů k závěrům o nejlepších dostupných technikách a referenčním
dokumentům o nejlepších dostupných technikách,
c) poskytování podkladů pro přípravu pozice České republiky při vyjednávání na úrovni
Evropské unie,
d) hodnocení odborné kvality překladů závěrů o nejlepších dostupných technikách před jejich
zveřejněním,
e) sledování vývoje nově vznikajících technik.
(4) Vedoucí a ostatní členy technických pracovních skupin jmenuje ministerstvo,
Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství podle oblasti své
působnosti. Členy technických pracovních skupin mohou navrhovat všichni účastníci systému
výměny informací podle odstavce 1.
(5) Informace o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících technikách
zveřejňuje na svých internetových stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu.
§ 27b
(1) Ministerstvo poskytuje příslušným orgánům Evropské komise v jimi požadovaném
rozsahu a formátu a v jimi požadovaných intervalech informace k plnění požadavků právních
předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění1).
(2) Ministerstvo zajišťuje poskytování informací o integrované prevenci a omezování
znečištění i v případě dalších mezinárodních závazků České republiky.
(3) Krajské úřady Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady, inspekce,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, agentura, krajské hygienické
stanice a příslušné správní úřady jsou povinny na vyžádání poskytnout ministerstvu potřebné
informace.
§ 28
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
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c) Ministerstvo zemědělství,
d) Ministerstvo zdravotnictví,
e) Nejvyšší stavební úřad,
e) f) krajské stavební úřady,
f) g) inspekce,
g) h) krajské hygienické stanice19).
§ 29
Ministerstvo

Ministerstvo
a) vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy podle tohoto zákona,
b) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může
významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu,
d) b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce,
e) c) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehož
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
f) d) c) zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní prostředí a v
oblasti, která není v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství
nebo Ministerstva zdravotnictví, sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených
v dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, jejich zveřejňování a
výklad, zajišťuje činnost příslušných technických pracovních skupin a předává informace o
vývoji nejlepších dostupných technik,
g) e) d) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik a podílí se na
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách,
h) f) e) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství v
oblasti jejich působnosti zajišťuje přípravu pozic České republiky k závěrům o nejlepších
dostupných technikách,
i) g) f) předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik příslušným
správním úřadům a příslušným orgánům Evropské unie a zastupuje Českou republiku ve
výboru podle čl. 75 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU,
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j) h) g) provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem,
k) i) h) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropské unii v oblasti vymezené tímto zákonem,
podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí a zavádění
práva Evropské unie v oblasti vymezené tímto zákonem, ve vztahu k Evropské unii zajišťuje
výstupy ze systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a jmenování členů
pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU,
l) j) i) v pochybnostech vydává stanoviska k zařazování činností do působnosti tohoto zákona,
m) k) j) spravuje informační systém integrované prevence,
n) l) k) je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na území jiných států
Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU, jejichž provoz může významně negativně ovlivnit životní prostředí České
republiky,
o) m) l) k) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství
koordinuje a zabezpečuje podporu, vývoj a rozvoj nově vznikajících technik,
p) n) m) l) ve zvláště složitých případech si může vyhradit pravomoc úřadu prvního stupně v
řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změně,
q) o) n) m) vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a pro zařízení, jehož provoz
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
r) p) o) n) l) vede Seznam odborně způsobilých osob podle § 6; ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí ověřování výkonu funkce odborně
způsobilé osoby,
s) q) p) o) m) jmenuje zástupce České republiky do výborů a komisí založených na základě
ustanovení právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování
znečištění1) nebo na základě mezinárodních úmluv v této oblasti, jimiž je Česká republika
vázána,
t) r) q) p) n) schvaluje základní zprávu podle § 4a u zařízení, jehož provoz může významně
nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
u) s) r) q) o) rozhoduje o přestupcích podle § 37 u zařízení, jehož provoz může významně
nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a o přestupcích podle § 37 odst. 3,
v) t) s) r) p) o) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování informací
o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících technikách.
§ 30
Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
a) zabezpečuje pro kategorie činností uvedených v bodech 1 až 4, 6.1 až 6.3 a 6.7 až 6.10 v
příloze č. 1 k tomuto zákonu sledování nejlepších dostupných technik obsažených v
dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů, zveřejňuje tyto
dokumenty, včetně svého výkladu k nim, zajišťuje činnost příslušných technických
pracovních skupin, navrhuje členy pracovních skupin zřízených na základě čl. 13 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje informace o vývoji nejlepších
dostupných technik,
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání nebo k rozkladu proti
rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení,
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik a podílí se na
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách,
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu pozic České republiky
k závěrům o nejlepších dostupných technikách,
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově vznikajících technik,
f) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence,
g) spolupracuje s ministerstvem v rámci své působnosti při zápisu do Seznamu odborně
způsobilých osob podle § 6 a ověřování výkonu funkce odborně způsobilých osob,
h) ve spolupráci s ministerstvem a Ministerstvem zemědělství zajišťuje zveřejňování
informací o nejlepších dostupných technikách a nově vznikajících technikách.
§ 31
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství
a) zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších dostupných technik pro
kategorie činností 6.4, 6.5 a 6.6 uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto
technik obsažených v dokumentech Evropské unie, zajišťuje překlady těchto dokumentů,
zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého výkladu k nim, zajišťuje činnost příslušných
technických pracovních skupin, navrhuje členy pracovních skupin zřízených na základě čl. 13
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU a poskytuje informace o vývoji
nejlepších dostupných technik,
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání nebo k rozkladu proti
rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení,
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik a podílí se na
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách,
d) v oblasti své působnosti společně s ministerstvem zajišťuje přípravu pozic České republiky
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k závěrům o nejlepších dostupných technikách,
e) společně s ministerstvem zajišťuje podporu a hodnocení nově vznikajících technik,
f) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence,
g) spolupracuje s ministerstvem v rámci své působnosti při zápisu do Seznamu odborně
způsobilých osob podle § 6 a ověřování výkonu funkce odborně způsobilých osob,
h) spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu na zveřejňování informací o nejlepších
dostupných technikách a nově vznikajících technikách.
§ 32
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví se vyjadřuje v oblasti své působnosti k odvolání nebo k
rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení.
§ 32a
Nejvyšší stavební úřad
Nejvyšší stavební úřad
a) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského stavebního úřadu,
b) je příslušným správním úřadem pro řízení vedená k zařízením na území jiných států
Evropské unie spadajícím do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU, jejichž provoz může významně negativně ovlivnit životní prostředí České
republiky.
§ 33
Krajské stavební úřady
Krajský stavební úřad
a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
b) provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
c) rozhoduje o přestupcích podle § 37,
d) vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo
žádosti o změnu integrovaného povolení,
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e) hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji
příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších
dostupných technikách,
f) vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle §
19b odst. 3 až 5,
g) je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
h) g) schvaluje základní zprávu podle § 4a,
i) h) ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2,
j) i) provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít
integrované povolení,
k) j) na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a,
l) k) informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími
dostupnými technikami podle § 14 odst. 5,
m) l) zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené
tímto zákonem,
n) m) poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence,.
o) n) je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu
podle jiného právního předpisu24), pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo
souhlasů podle zvláštních právních předpisů6), které jsou podkladem pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle jiného právního
předpisu24), nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle tohoto
zákona.

§ 37
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo c),
b) uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného
povolení,
c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a
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odst. 1,
d) neohlásí úřadu údaje o plnění podmínek integrovaného povolení podle § 16a odst. 1 nebo
poskytne údaje neúplné či nesprávné,
e) nevede evidenci údajů pro ohlašování podle § 16a odst. 2,
f) nepřijme opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších
mimořádných událostí nebo havárií podle § 16 odst. 1 písm. d), nebo
g) nepřijme opatření k zajištění nápravy stavu způsobeného porušením závazných podmínek
provozu podle § 16 odst. 1 písm. e).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako právní nástupce provozovatele
zařízení dopustí přestupkuu tím, že neoznámí úřadu přechod integrovaného povolení podle §
17.
(3) Odborně způsobilá osoba se dopustí přestupku tím, že neoznámí ministerstvu
změnu údajů uvedených v osvědčení o provedení zápisu do Seznamu odborně způsobilých
osob podle § 6 odst. 8.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
přestupku tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného
rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným
povolením nebo v rozporu s rozhodnutím o povolení záměru s integrovaným povolením.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí
přestupku tím, že neprovede podle § 19b odst. 1 nebo 2 opatření k nápravě anebo neomezí
nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3, 4 nebo 5.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 3,
b) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 4 a 5.
§ 38
Společná ustanovení
(1) Od uložení správního trestu za přestupek spáchaný provozovatelem zařízení lze
upustit také tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistí odstranění následků porušení povinnosti,
přijme faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení
správního trestu by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce nebo krajský stavební úřad.
Příslušným orgánem k projednání přestupku je ten orgán, který zahájí řízení jako první.
Ministerstvo projedná přestupek, jde-li o přestupek podle § 37 odst. 3, nebo jde-li o zařízení,
jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Krajská
hygienická stanice projednává přestupky podle tohoto zákona, jde-li o ochranu veřejného
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zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření.
(3) Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí je z 50 %
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu kraje.
Polovina příjmu z těchto pokut, který je příjmem rozpočtu kraje, je účelově určena k ochraně
životního prostředí. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§9
Návrh pozemkových úprav
(1) Pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen
"návrh") nebo návrh, popřípadě jeho část v nezbytných případech sám zpracuje.
(2) Pokud návrh nebo jeho část zpracovává za pozemkový úřad jeho zaměstnanec,
musí být fyzickou osobou, která má k této činnosti úřední oprávnění (§ 18).
(3) Dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení jsou povinni v
dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a
informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
(4) Podkladem pro návrh komplexních pozemkových úprav je zaměření předmětů,
které zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí18) i po
ukončení pozemkových úprav a dalších polohopisných prvků potřebných pro zpracování
návrhu pozemkových úprav, s geometrickým základem a přesností podle zvláštního právního
předpisu,19) nejsou-li již se stejnou kvalitou geometricky a polohově určeny v katastru
nemovitostí. Je-li to na základě posouzení pozemkovým úřadem účelné, vyhotovuje se tento
podklad i pro návrh jednoduchých pozemkových úprav. Výsledky zeměměřických činností,
které mají tvořit podklad pro návrh pozemkových úprav, musí být ověřeny fyzickou osobou,
které bylo uděleno úřední oprávnění podle zvláštního právního předpisu.20)
(5) Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z
pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu, zástupců obcí a
podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předsedu komise a její členy jmenuje po dohodě s
katastrálním úřadem ředitel pozemkového úřadu.
(6) Na základě zaměření skutečného stavu v terénu (odstavec 4) se upřesní obvod
pozemkových úprav a okruh účastníků řízení; pozdější změnu obvodu a okruhu účastníků
řízení lze provést, pokud pro to pozemkový úřad shledá důvody. Ve zpracování návrhu je
možné pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí
výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu odstavce 5.
(7) Pozemkový úřad po stanovení obvodu pozemkové úpravy předloží katastrálnímu
úřadu seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem vyznačení
poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí. Ode dne vyznačení této
poznámky v katastru nemovitostí sděluje katastrální úřad průběžně pozemkovému úřadu
všechny změny, a to až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8.
(8) Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu
společných zařízení, kterými jsou zejména
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky,
brody, železniční přejezdy a podobně,
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b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,
c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché
poldry a podobně,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní
územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a
podobně.
V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o
rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.
(9) Zaústění vodohospodářských opatření navržených podle odstavce 8 písm. c) lze
navrhnout i mimo obvod pozemkových úprav, pokud toto opatření funkčně souvisí s
opatřeními prováděnými v obvodu pozemkových úprav. Toto opatření nebude z důvodu
svého umístění mimo obvod pozemkových úprav součástí návrhu nového uspořádání
pozemků; rovněž jeho realizace nebude hrazena z prostředků určených pro pozemkové
úpravy.
(10) Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným
orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich souhlasné stanovisko
nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních
předpisů21).
(11) Plán společných zařízení schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad před
předložením plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto
plánem sbor zástupců nebo vlastníky, není-li sbor zvolen. Tento postup platí i v případě
změny již schváleného plánu společných zařízení. Zasahuje-li plán společných zařízení i do
územního obvodu navazující obce [§ 5 odst. 1 písm. c)], je třeba předložit plán společných
zařízení ke schválení také zastupitelstvu této obce.
(12) Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, může vlastnit i jiná
osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu. Pokud jsou společná zařízení
navržena na pozemku, který je ve vlastnictví státu 1), může být tento pozemek po dokončení
realizace navržených společných zařízení bezúplatně převeden do vlastnictví obce.
(13) V soupisu nových pozemků bude u pozemků podle odstavce 12 věty druhé
uvedena poznámka „pozemek je určen pro realizaci společných zařízení podle zákona č.
139/2002 Sb.“. Tato poznámka bude zapsána do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí
podle § 11 odst. 8. Pokud pominuly důvody pro vyznačení poznámky, katastrální úřad zruší
poznámku na základě návrhu pozemkového úřadu. Převod těchto pozemků je možný pouze na
základě vydání kladného stanoviska pozemkovým úřadem. V případě bezúplatného převodu
do vlastnictví obce se stanovisko nevydává.
(14) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu22) a poplatky za odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa23) se v řízení o pozemkových úpravách nepředepisují.
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(15) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací
dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. V ostatních případech musí být plán
společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování se stavebním úřadem.
(16) Pozemkový úřad může, pokud to je s ohledem na dosažení cíle pozemkových
úprav potřebné, v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem vlastníka ve
prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické podíly k nim v ceně nejvýše podle zvláštního
právního předpisu,14) popřípadě přijmout dar24) Rovněž může vypořádat spoluvlastnictví k
pozemku tak, že spoluvlastníkům připočte k jejich nároku (§ 8 odst. 1) část odpovídající
spoluvlastnickému podílu k předmětnému pozemku; jestliže spoluvlastník kromě
spoluvlastnického podílu nevlastní jiný pozemek, tvoří tento spoluvlastnický podíl samostatný
nárok. Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně
rozdělit spoluvlastnické podíly i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových
úprav jiný pozemek. Předmětem reálného rozdělení nemohou být pozemky ve společném
jmění manželů. O pozemky, jejichž vlastník není znám, nebo o spoluvlastnické podíly k
takovým pozemkům lze zvýšit nárok státu. V případě, kdy k pozemku nelze podle údajů
evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka a bude-li šetření nezbytných údajů
o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se takový pozemek jako pozemek,
jehož vlastník není znám. Přihlásí-li se pozemkovému úřadu do 5 let od právní moci
rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která
prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku nebo spoluvlastnického
podílu k němu, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle jiného právního
předpisu14) platného v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto
pozemku na stát.
(17) Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu,
použijí se nejprve pozemky ve vlastnictví státu a potom ve vlastnictví obce. Pro společná
zařízení nelze použít pozemky ve vlastnictví státu, které jsou určeny pro těžbu nerostů,5)
pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, které jsou
určeny k vypořádání náhrad podle zvláštního právního předpisu.25) Pokud nelze pro společná
zařízení použít jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, podílejí se na vyčlenění
potřebné výměry půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové
výměry jejich směňovaných pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících do
pozemkových úprav úměrně snižují.
(18) Zřídil-li pozemkový úřad podle schváleného návrhu věcné břemeno k pozemku,
poskytne vlastníku takto zatíženého pozemku náhradu stanovenou podle zvláštního právního
předpisu,26) pokud tento vlastník již neobdržel náhradu v jiném pozemku. Stávající věcná
břemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí, se neoceňují. Takto
zatížené pozemky lze směňovat jen se souhlasem dotčených vlastníků.
(19) V rámci stanovení nároků (§ 8 odst. 1) a tvorby obnoveného souboru
geodetických informací (§ 11 odst. 8) zajistí pozemkový úřad pro pozemky v obvodu
pozemkových úprav, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2, nezbytné
zeměměřické činnosti pro obnovu katastrálního operátu, které se katastrálnímu úřadu
předávají spolu s výsledky pozemkových úprav.
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(20) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat nové
uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně nesouhlas,
vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.
(21) V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků nevyjádří ve
smyslu odstavce 20, vyzve jej pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15 dnů. Pokud se
vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s novým
uspořádáním pozemků souhlasí.
(22) Pozemkový úřad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně jedna třetina
vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.
(23) Souhlasy učiněné podle tohoto zákona mohou vlastníci pozemků, popřípadě
jejich právní nástupci vzít zpět jen se souhlasem pozemkového úřadu; ten může dát souhlas,
jestliže to dovolí stav rozpracovanosti návrhu.
(24) Pozemkový úřad v průběhu řízení nejméně jednou za 12 měsíců svolá kontrolní
den, na který přizve zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů, je-li jejich účast
potřebná. O konání kontrolního dne pozemkový úřad sepíše zápis.
§ 12
Provádění pozemkových úprav
(1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se zastupitelstvem
obce a se sborem, byl-li zvolen a dosud nezanikl (§ 5 odst. 5), stanoví s ohledem na potřeby
vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a
dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu.
(2) Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a
označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí
podle § 11 odst. 8. Lomové body takto vytyčených pozemků se označují trvalou stabilizací a
jejich vytyčení nelze opakovaně hradit z prostředků státu.
(3) Je-li to v souladu s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených
dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10), výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování
půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav
se upouští od souhlasu nevyžaduje souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu,
vydání rozhodnutí o umístění stavby povolení záměru, rozhodnutí o změně využití území a
rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
(4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž
obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových
úprav. Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba než obec, může získat
bezúplatně vlastnictví k takovému zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit
veřejnému zájmu.
(5) Bude-li před realizací společného zařízení zjištěno, že opatření podle § 9 odst. 11,
které bylo předmětem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, již neodpovídá
skutečným potřebám dotčeného území, pozemkový úřad na základě požadavku obce zahájí
řízení o změně plánu společných zařízení, pokud tento požadavek posoudí jako účelný.
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Pozemkový úřad zajistí přepracování schváleného návrhu. Přepracovaný návrh schválí
zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad při předložení návrhu na změnu dotčeným orgánům
státní správy postupuje podle § 9 odst. 10. Pozemkový úřad vydá o změně plánu společných
zařízení rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nedojde ke změně umístění společných zařízení, a
tedy jím nebudou dotčena vlastnická práva k pozemkům.
§ 19
Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav
Státní pozemkový úřad
a) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby
nezbytnou projektovou činnost sám provádí,
b) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou
způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6
vazbu návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a
tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k územním plánům obcí a
regulačním plánům,
d) předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně
vlastnických práv k pozemkům,
e) zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
f) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
g) zajišťuje změny údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách podle § 8 odst. 4,
zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických
jednotkách v číselném a mapovém vyjádření a hradí náklady spojené s aktualizací
bonitovaných půdně ekologických jednotek,
h) poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou
již součástí katastru nemovitostí,
i) hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci, identifikací
parcel a vyměřením pozemků,
j) přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
k) vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení nebo ve
společném územním a stavebním řízení podle návrhu na povolení záměru podle
stavebního zákona není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu
pozemkových úprav,
l) zabezpečuje v dohodě s krajským stavebním úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady
územního rozvoje územní plán kraje,
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m) po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí
uděluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv,
n) uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování
pozemkových úprav,
o) podílí se na obnově katastrálního operátu,
p) zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci
nemovitostí v majetku České republiky,.
q) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury55) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska souladu s plánem společných zařízení podle
schváleného plánu pozemkových úprav.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
(1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o
a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné,
orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo
jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a
právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“),
b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu,
c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu,
d) kompetenčních žalobách.
(2) Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují
a) ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda,
b) ve věcech politických stran a politických hnutí,
c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem.,
d) o zrušení služebního předpisu,
e) o zrušení právního předpisu, jehož obsahem je územně plánovací dokumentace.
§7
Příslušnost soudů
(1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský
soud.
(2) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v
jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo
jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo
mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.
(3) Ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených
spolu s důchody1a) a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek
pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na
péči a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má
navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.
(4) K řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba
dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
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výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, je
příslušný Krajský soud v Ostravě. O těchto žalobách vede řízení specializovaný senát.
(5) Ve stavebních věcech podle zvláštních právních předpisů je k řízení příslušný
a)
Krajský soud v Plzni, pokud je žalovaným Stavební úřad pro Jihočeský
kraj, Stavební úřad pro Plzeňský kraj, Stavební úřad pro Karlovarský kraj nebo
Stavební úřad pro Ústecký kraj,
b) Krajský soud v Praze, pokud je žalovaným Stavební úřad hlavního města
Prahy nebo Stavební úřad pro Středočeský kraj,
c)
Krajský soud v Hradci Králové, pokud je žalovaným Stavební úřad
Stavební úřad pro Liberecký kraj, Stavební úřad pro Královéhradecký kraj, Stavební
úřad pro Pardubický kraj nebo Stavební úřad pro Kraj Vysočina,
d) Krajský soud v Ostravě, pokud je žalovaným Stavební úřad pro
Jihomoravský kraj, Stavební úřad pro Olomoucký kraj, Stavební úřad pro
Moravskoslezský kraj, Stavební úřad pro Zlínský kraj nebo Nejvyšší stavební úřad.
(5) (6) Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně
příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně
příslušnému. Byla-li věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji
Nejvyšší správní soud krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu
věcně a místně příslušnému.
(6) (7) Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný,
postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci,
předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.
§ 53
Rozhodnutí
(1) Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem; usnesením jen tam, kde to zákon stanoví.
(2) V jiných věcech soud rozhoduje usnesením.
(3) Proti rozhodnutí soudu jsou opravné prostředky přípustné, jen stanoví-li tak tento
zákon.
(4) K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na
zákonnost, popřípadě správnost napadeného rozhodnutí, opatření nebo postupu, se
nepřihlíží.

Díl 9
Řízení o zrušení právního předpisu, jehož obsahem je územně plánovací dokumentace
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§ 101g
(1) Návrh na zrušení právního předpisu, jehož obsahem je územně plánovací
dokumentace (dále jen „územně plánovací dokumentace“), nebo jeho jednotlivých
ustanovení, jsou oprávněni podat
a) zastupitelstvo kraje, jde-li o návrh na obecně závaznou vyhlášku obce, jejíž
území náleží do území tohoto kraje, a dále jde-li o návrh na zrušení nařízení vlády,
obecně závazné vyhlášky sousedního kraje nebo obecně závazné vyhlášky obce, jejíž
území náleží do území sousedního kraje, pokud je územně plánovací dokumentací nebo
její částí přímo dotčeno právo kraje na samosprávu,
b) Veřejný ochránce práv,
c) Nejvyšší stavební úřad, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky
obce, kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech
upravujících územní samosprávu,
d) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení nařízení vlády, obecně závazné
vyhlášky kraje, do jehož území náleží území této obce, obecně závazné vyhlášky
sousední obce nebo obecně závazné vyhlášky sousedního kraje, pokud je jeho územně
plánovací dokumentací nebo její částí přímo dotčeno právo obce na samosprávu.
e) vlastník nemovitosti,
dokumentací přímo dotčeno,

jehož

vlastnické

právo

je

územně

plánovací

f) spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je ochrana životního prostředí
nebo veřejného zdraví, který vznikl alespoň 3 roky přede dnem vydání právního
předpisu nebo který podporuje svými podpisy nejméně 200 osob a který má místní
vztah k území regulovanému územně plánovací dokumentací.
(2) Odpůrcem je ten, kdo napadenou územně plánovací dokumentaci vydal.
(3) K řízení je příslušný Nejvyšší správní soud.
§ 101h
Nepřípustnost návrhu
Návrh je nepřípustný též tehdy, obsahuje-li pouze důvody, které navrhovatel
neuplatnil při pořizování územně plánovací dokumentace, ač tak učinit mohl; to neplatí,
je-li navrhovatelem Nejvyšší stavební úřad nebo Veřejný ochránce práv.
§ 101i
Lhůta pro podání návrhu a jeho náležitosti
(1) Návrh lze podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadená územně plánovací
dokumentace nabyla účinnosti. Zmeškání této lhůty nelze prominout.
(2) Návrh musí obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrno, z jakých
skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel územně plánovací dokumentaci
nebo její část za nezákonnou nebo zjevně nepřiměřenou. Návrh nelze po uplynutí lhůty
k jeho podání rozšiřovat na dosud nenapadené části územně plánovací dokumentace
nebo jej rozšiřovat o další návrhové body.
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§ 101j
Rozsudek
(1) Při rozhodování je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem a důvody návrhu.
(2) Dojde-li Nejvyšší správní soud k závěru, že územně plánovací dokumentace
nebo její část je v rozporu se zákonem nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své
působnosti a pravomoci, zruší územně plánovací dokumentaci nebo její část ke dni
právní moci rozsudku, případně k pozdějšímu dni, který v rozsudku určí.
(3) Nejvyšší správní soud dbá při rozhodování práv osob nabytých v dobré víře.
Zrušit územně plánovací dokumentaci může jen v nezbytně nutném rozsahu a jen tehdy,
pokud nelze nalézt její přiměřený a zákonný výklad.
(4) Není-li návrh důvodný, Nejvyšší správní soud jej zamítne.
(5) Nejvyšší správní soud rozhodne o návrhu na zrušení územně plánovací
dokumentace nebo její části do 90 dnů od podání návrhu.
(6) Rozsudek, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení územně plánovací
dokumentace nebo její části, se uveřejní stejně jako územně plánovací dokumentace,
která byla zrušena.
§ 101k
Účinky rozsudku
(1) Bylo-li na základě územně plánovací dokumentace nebo její části, která byla
zrušena, rozhodnuto o přestupku, je zrušení územně plánovací dokumentace nebo její
části důvodem pro obnovu řízení.
(2) Ostatní pravomocná rozhodnutí vydaná na základě a po dobu platnosti územně
plánovací dokumentace nebo její části, která byla zrušena, zůstávají nedotčena.
§ 114
Přípustnost návrhu
(1) Obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení
a) o ochraně před zásahem správního orgánu,
b) ve věcech politických stran a politických hnutí.,
c) o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve stavební věci, pokud soud
rozsudkem změnil rozhodnutí žalovaného.
(2) Obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti.
(3) Obnova řízení není dále přípustná, směřuje-li návrh jen proti důvodům rozhodnutí
nebo proti výroku o nákladech řízení.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 63
(1) Spisovou službu vykonávají
a) veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e), i) a k) až m),
b) kraje,
c) hlavní město Praha,
d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo s matričním úřadem,
e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část
hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s
pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo matričním úřadem,
(dále jen „určení původci“).
(2) Obce neuvedené v odstavci 1, školy a veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1
písm. g) a h) vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64, § 65, § 66 § 67, § 68
odst. 1 až 3, § 68a a 69a.
(3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až d), i), k) a m), kraje a
hlavní město Praha vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických
systémech spisové služby; vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat
spisovou službu v listinné podobě nebo v elektronických systémech spisové služby
odpovídajících požadavkům podle odstavce 4. Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1
písm. e), g), h), j) a l) a obce vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v
elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě.
(4) Pokud veřejnoprávní původci uvedení v odstavci 3 větě první, jejichž zvláštní
povaha působnosti umožňuje výkon spisové služby v listinné podobě nebo v elektronické
podobě v elektronických systémech spisové služby, vykonávají spisovou službu v
elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního
systému pro nakládání s utajovanými informacemi34), musí tento elektronický systém spisové
služby splňovat požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové
služby (dále jen „národní standard“), s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje
splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými
informacemi35), nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti těchto původců;
elektronické systémy spisové služby i v těchto případech musí umožňovat plnění povinností
původce podle § 65 odst. 5 a výběr archiválií.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST I
Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu
užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty
Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,
Kč 1 000
vinných sklepů
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené
v písmenu a) nebo b)
Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
Kč 3 000
2. 1. Vydání rozhodnutí o změně povolení změny využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně
Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m2
Kč 3 000
3. 2. Vydání rozhodnutí o povolení dělení nebo scelování pozemků
Kč 1 000
4. 3. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu stanovení ochranného pásma
Kč 2 000
5. 4. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území
Kč 5 000
6. 5. Vydání regulačního plánu na žádost
Kč
10
000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní
smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně
prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní
smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného
stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této
položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých
písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní
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úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby
příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši
poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši
poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere
správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,
popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení
stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení
stavby.
9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných
poplatků.
10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní
úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3
stavebního zákona.
Poznámky
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební
úřad ve smyslu § 11 stavebního zákona.
Položka 18
1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
Kč 5 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty
Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,
Kč 1 000
vinných sklepů
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,
že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení
Kč 1 000
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f)ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
Kč 10 000
g)ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
Kč 3 000
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
Kč 1 000
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1
písm. a) až e) stavebního zákona
Kč 1 000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3
Kč 500
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby záměru před jejím dokončenímKč 1 000
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
Kč 500
7. Vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby
Kč 1 000
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
Kč 1 000
9.7. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
Kč 1 000
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby
Kč 1 000
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
Kč 500
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby
Kč 500
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby
Kč 500
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb
Kč 5 000
15.Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení
stavby (pasportu)
Kč 500
16.Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem
Kč 10 000
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora
Kč 10 000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z
důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením,
kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní
smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně
prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které
jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb
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poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této
položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu
sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,
popřípadě této položky a položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální
stavební úřad ve smyslu.
Položka 18
1. Vydání povolení záměru
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,
vinných sklepů
e) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až d)
f) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
g) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu f)
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení
3. Vydání povolení změny záměru před dokončením
4. Vydání kolaudačního rozhodnutí
5. Vydání povolení předčasného užívání
6. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu
7. Vydání povolení odstranění
8. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z
požadavků na výstavbu
9. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení
stavby (pasportu)
10. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem
11. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora
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Kč 5 000
Kč 10 000
Kč 500
Kč 1 000
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše Kč 5 000
Kč 10 000
Kč 300
Kč 3 000
Kč 1 000
Kč 1 000
Kč 1 000
Kč 1 000
Kč 1 000
Kč 500
Kč 5 000
Kč 500
Kč 10 000
Kč 10 000

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z
důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením,
kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP
nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný
stavební úřad ve smyslu § 11 stavebního zákona.
Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
Kč 500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech
Kč 1 000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu
Kč 2 000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě
prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo
ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním
úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího
integrovanou prevenci.
Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí
zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby § 129
odst. 2 stavebního zákona podle § 140 stavebního zákona a položky 21 a 60.
2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za
účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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3.2. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo
kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná
kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu závěrečná kontrolní
prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
4.3. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností,
podnětů a oznámení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
2.1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci,
byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby záměru.
3. 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou
provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4. 3. 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo
ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného
správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5.4. 3. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření,
ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
____________________
14)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
14)

Zákon č. .../2020 Sb., stavební zákon.

15)

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
16)

§ 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 100
Povinnosti provozovatelů
(1) Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen "zařízení"), jejichž
provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční
energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení
a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(2) Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje
nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických
komunikací, popřípadě poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb.
(3) Dojde-li k rušení provozu elektronického komunikačního zařízení nebo sítě,
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb, je provozovatel zařízení rušícího provoz povinen učinit vhodná ochranná opatření.
Neprovede-li provozovatel rušícího zařízení ochranná opatření sám, provede je provozovatel
rušeného elektronického komunikačního zařízení nebo sítě na náklady provozovatele rušícího
zařízení.
(4) Vzniklo-li rušení provozu nedodržením podmínek stanovených pro provoz
zařízení, nese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení, jinak nese náklady
provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného. Pokud rušené zařízení
neodpovídá požadavkům na odolnost40), ponese náklady na ochranná opatření provozovatel
tohoto zařízení. Jinak nese tyto náklady provozovatel zařízení později zřízeného nebo
změněného.
(5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném
území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle
zvláštního právního předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo služby
elektronických komunikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to na náklady
provozovatele rušícího zařízení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné
odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o
možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Úřad zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského
digitálního televizního vysílání, o jím řešených případech rušení elektronických
komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění požadavku na odstranění rušení.
(6) Úřad zjišťuje zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb. V případě zjištění zdroje rušení postupuje Úřad obdobně podle § 114. V
odůvodněných případech Úřad vydá předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje
rušení bez předchozí výzvy.
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(7) V případě, že provozovatel zařízení rušícího provoz neodstraní zdroj rušení
provozu ve lhůtě stanovené mu Úřadem ve výzvě nebo v předběžném opatření, Úřad
rozhodne o odstranění zdroje rušení. Úřad může provést odstranění zdroje rušení nebo jiná
vhodná opatření sám, není-li provozovatel rušícího zařízení znám nebo je prokazatelně
nedosažitelný nebo nečinný. Náklady na odstranění zdroje rušení nese jeho provozovatel;
není-li znám, nese náklady Úřad.
(8) Úřad zjišťuje přednostně rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a
sítí Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky, Ministerstva vnitra, Bezpečnostní
informační služby, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,
Hasičského záchranného sboru České republiky, poskytovatelů zdravotnické záchranné
služby, Celní správy České republiky a Vězeňské služby a justiční stráže České republiky.
(9) Za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování
služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb se považuje
i rušení způsobené elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln
stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby. To neplatí v případě, že stavba
nebo činnost související s prováděním stavby byla zahájena dříve než provoz elektronického
komunikačního zařízení nebo sítě. Změna stavby nebo provozu elektronického
komunikačního zařízení nebo sítě se v příslušné části považuje za novou stavbu nebo nové
zahájení provozu elektronického komunikačního zařízení nebo sítě. Provozovatel
elektronických komunikačních zařízení a sítí, podnikatel poskytující službu elektronických
komunikací nebo provozovatel radiokomunikačních služeb, jehož provoz je rušen, je povinen
vyzvat vlastníka nebo stavebníka dotčené stavby k uzavření dohody o vhodných opatřeních k
odstranění tohoto rušení. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o způsobu odstranění rušení na návrh
jedné ze stran a po projednání s Úřadem příslušný stavební úřad podle zvláštního právního
předpisu41). Není-li toto rozhodnutí vzhledem k povaze věci v působnosti příslušného
stavebního úřadu, rozhodne o způsobu odstranění rušení Úřad. Náklady na odstranění rušení
stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s
prováděním stavby nese stavebník.
(10) (9) Spory o výši efektivně a účelně vynaložených nákladů na ochranná opatření k
odstranění rušení rozhodne soud.
(11) (10) Úřad je povinen při výkonu rozhodnutí o odstranění zdroje rušení podle
odstavce 7 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí.
(12) (11) Osoby pověřené Úřadem k výkonu rozhodnutí o odstranění zdroje rušení
podle odstavce 7 jsou za účelem výkonu tohoto rozhodnutí oprávněny v nezbytném rozsahu
vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti, na nichž jsou zdroje rušení umístěny.

§ 101
Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím
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(1) Stavebníci staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je
spojeno se zemními pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost
o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě o
existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch
podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí stavební úřad. Stavební úřad
stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení komunikační sítě.

(2) (1) Osoby, které budou provádět stavební práce podle odstavce 1, jsou povinny
provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění
hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

(3) (2) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může křížit energetická,
vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zásobárny přírodních vod, území chráněná podle
zvláštních právních předpisů, dráhy, pozemní komunikace, vodní a jiná díla a jejich ochranná
pásma nebo se jich jinak dotknout, a to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí
tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Ustanovení zvláštního
právního předpisu není tímto dotčeno42).

(4) (3) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může být kříženo nebo jinak
dotčeno energetickými, vodovodními, kanalizačními a jinými vedeními, dráhou nebo pozemní
komunikací, a to způsobem, který nezpůsobí rušení provozu elektronických komunikačních
zařízení a sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací.

(5) (4) Ustanovení odstavců 3 a 4 2 a 3 platí pro souběh komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě s uvedenými vedeními a jejich ochrannými pásmy obdobně.

§ 102
Ochranné pásmo komunikačního vedení
(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním
stavby povolení záměru podle stavebního zákona. Pokud není podle stavebního zákona
vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo zařízení
elektronických komunikací do užívání.
(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách
krajního vedení.
(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno
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a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce
nebo terénní úpravy,
b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či
umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,
c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.
(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím
souhlasu vlastníka vedení.
(5) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní
moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu43),44) o povolení záměru podle
stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí.
Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu
nadzemního komunikačního vedení.

§ 103
Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
(1) Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem
nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu44) o povolení
záměru podle stavebního zákona. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a
podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v
tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v
ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje.
(2) V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového
zařízení a rádiového směrového spoje je Úřad dotčeným správním úřadem.

§ 104
(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil
podnikání, je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle
zvláštního právního předpisu43) o povolení záměru podle stavebního zákona a za splnění
dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm
a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich
opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení,
telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto
pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související
elektrické přípojky,
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b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,
c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě,
související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související
elektrické přípojky.
(2) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil
podnikání, je oprávněn za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizí
stavbě nebo v ní
a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů
veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné
komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a
související elektrické přípojky,
c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů
veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a
související elektrické přípojky.
(3) Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 uzavře podnikatel
zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a
po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně
dotčené části nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je
možno k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 s vlastníkem dotčené
nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a)
postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný
souhlas vlastníka nemovitosti. Maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se
stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(4) Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující
veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo
proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné,
či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou
komunikační síť na zřízení služebnosti vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního
předpisu44a). To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována
nebo již byla zřízena a zřízení služebnosti nezmařil podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může vykonávat oprávnění
uvedená v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené
nemovitosti ode dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.
(5) Omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k
dosažení účelu uvedeného v odstavcích 1 a 2 nezbytné.
395

(6) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je dále na základě prokazatelného
oznámení vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti oprávněn
a) v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s
činnostmi uvedenými v odstavcích 1 a 2 a při přípravě projektové dokumentace, opravách a
údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích
nemovitostech,
b) v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý
provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s
podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem42).
Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou
nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, včetně
oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. Oznámení musí
být učiněno s dostatečným předstihem.
(7) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen při výkonu oprávnění
podle odstavců 1, 2, 6 a 13 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po
skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo
užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku,
popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je
povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s
vlastníkem dotčené nemovitosti jinak.
(8) Oprávnění uvedená v odstavcích 1 a 2 nenahrazují povinnosti podnikatele
zajišťujícího veřejnou komunikační síť podle zvláštního právního předpisu41).
(9) Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové
vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně
nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce
nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická komunikační zařízení
tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič).
(10) Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního
komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve
smyslu jiného právního předpisu64) a je ve smyslu jiného právního předpisu64) považována za
inženýrskou síť.
(11) Oprávnění ze služebností vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích
právních úprav přecházejí na právní nástupce podnikatelů, zajišťujících veřejnou
komunikační síť, vlastníky či nabyvatele těchto vedení, či jejich části, jsou-li tito zároveň
podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť.
(12) Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně
kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů
umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky,
kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí,
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před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími
body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky
určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou,
vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.
(13) V případě poruchy nebo přerušení provozu komunikačního vedení nebo
elektronického komunikačního zařízení je podnikatel oprávněný podle odstavců 1 a 2
oprávněn za účelem odstranění poruchy nebo přerušení provozu vstoupit na nemovitost, na
níž je toto vedení nebo elektronické komunikační zařízení umístněno, bez souhlasu vlastníka,
popřípadě správce nebo uživatele podle odstavce 6, nebylo-li ani při vynaložení přiměřeného
úsilí možné vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti vstup s
dostatečným předstihem oznámit a takový souhlas získat. V takovém případě je tento
podnikatel povinen bezodkladně oznámit vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené
nemovitosti provedení prací, jejich místo zabezpečit a zajistit následně uvedení dotčené
nemovitosti do předchozího, popřípadě náležitého stavu.
(14) Dojde-li mezi vlastníkem nemovitosti a podnikatelem zajišťujícím veřejnou
komunikační síť ke sporu o rozsahu oprávnění uvedených v odstavcích 1, 2 a 6, rozhodne na
návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem Úřad.
(15) Právní vztahy odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelem zajišťujícím
veřejnou komunikační síť v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníka nemovitosti
pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se řídí občanským zákoníkem.
(16) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli
tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru
a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního
právního předpisu11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče
a koncového bodu sítě.
Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této
odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového
prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto
povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti
s Úřadem Úřad.
(17) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné
komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku
vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady
související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního
vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení.

§ 108
Působnost Úřadu
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(1) Úřad podle tohoto zákona
a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede
evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích,
b) vydává opatření obecné povahy,
c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje
podniky s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,
d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a
přezkoumává poskytování univerzální služby,
e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti
vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování
univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele
neúnosnou zátěž,
f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických
komunikací,
g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států,
Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s
Komisí,
i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při
uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti
elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla
odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo
Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými
příslušníky,
l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje
rušení,
n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících
držitelům přídělů rádiových kmitočtů z výběrových řízení,
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q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích
plánů,
r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,
s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických
komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,
t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu
zmocnění podle tohoto zákona,
u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách
patřících do jeho působnosti,
v) vykonává státní statistickou službu,
w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech
stanovených vládou,
x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických
komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem45) a poskytuje jednotlivé údaje získané při
statistickém zjišťování Ministerstvu,
y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné
správy,
z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné
komunikační síti podle § 63 odst. 5,
aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto
zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém
monitorování kmitočtového spektra,
cc) zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů a o
využívání rádiového spektra, spektra.
cc) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti.
(2) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona
anebo jiných právních předpisů.2)
(3) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí,
doporučení, pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie, Evropskou agenturou pro
bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Sdružením BEREC a z hlavních zásad státní politiky v
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elektronických komunikacích. Rozhodne-li se Úřad nepostupovat podle doporučení Komise,
kterým se harmonizuje uplatňování práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických
komunikací, bezodkladně o tom informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu.
_________________
67)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým
se stanoví hlavní směry 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.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
(1) Úřad
a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních
věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech
státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,
b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,
c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a
organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů
vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě
kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo
pracovních podmínek,
e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle
tohoto zákona,
f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,
g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje
přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),
j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu
podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,
k) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku
práce,
l) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky
lodě s požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76).
(2) Úřad
a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů
uvedených v § 3 odst. 1,
b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního
prostředí, bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek,
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c) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají
fyzické osoby (dále jen "zaměstnavatel"), a zaměstnancům bezúplatně základní informace a
poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
d) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích
kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové
orgány a organizace zaměstnavatelů,
e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi
zaměstnavatelů,
f) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce za
porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o
uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů,
jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty,
g) podává příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie (dále jen "příslušný cizí
orgán") žádosti o pomoc, informace, oznámení nebo vymáhání pokuty nebo jiné sankce na
jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80), přičemž
žádost úřadu o vymáhání pokuty nebo jiné sankce, jakož i oznámení rozhodnutí, na jehož
základě je příslušná pokuta nebo jiná sankce ukládána, obsahuje alespoň:
1. jméno a známou adresu zaměstnavatele a veškeré ostatní příslušné údaje nebo informace
nezbytné pro jeho identifikaci,
2. shrnutí skutečností a okolností, na jejichž základě došlo k závěru o možném porušení
právních předpisů, povahu tohoto porušení a výčet příslušných právních předpisů,
3. nástroj umožňující vymahatelnost v České republice (vykonatelné rozhodnutí) a veškeré
další příslušné informace nebo doklady, včetně informací a dokladů právní povahy, které se
týkají související pohledávky, pokuty nebo jiné sankce,
4. v případě oznámení rozhodnutí účel oznámení a lhůtu pro jeho provedení,
5. v případě žádosti o vymáhání pokuty, jiné sankce nebo související pohledávky či její
složky, datum, kdy se stalo rozhodnutí vykonatelným, celkovou vymáhanou částku, veškeré
informace důležité pro její vymáhání, včetně skutečnosti zda, a případně jak bylo rozhodnutí
zaměstnavateli doručeno, včetně sdělení úřadu, zda proti uložení pokuty nebo jiné sankce lze
podat další opravný prostředek,
h) sděluje příslušnému cizímu orgánu skutečnosti naznačující porušování právních předpisů v
oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a informuje
Evropskou komisi o přetrvávajících problémech při výměně informací s jinými členskými
státy Evropské unie v této oblasti,
i) poskytuje na svých internetových stránkách v českém jazyce a v dalších jazycích nejčastěji
používaných dočasně vysílanými zaměstnanci aktuální informace o pracovních podmínkách
zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tyto
informace úřad zpřístupní i jinými vhodnými způsoby, a na žádost osoby se zdravotním
postižením také v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit, .
j) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
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infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1
písm. i) a j).
(3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10) a
informačního systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich
odstraňování zjištěných kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.
(4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o
a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození,
státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,
b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k
pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,
c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co
bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin, a proč k
pracovnímu úrazu došlo.
Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje
z něho se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony11) nebo v
případech, kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická
osoba, která by poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení
se údaje z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový
přístup.
(5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o
a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,
b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.
Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a
Úřadu práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen
„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje z
informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
(6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit
ochranu osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12).
________________
78)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým
se stanoví hlavní směry 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.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 15
Vyvlastňovací úřad
(1) Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností11),
b) Magistrát hlavního města Prahy,
c) magistrát územně členěného statutárního města.
(2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy a zastupitelstvo územně členěného
statutárního města nemohou působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské
části nebo městské obvody.
(3) Působnost podle tohoto zákona vykonávají vyvlastňovací úřady jako přenesenou
působnost.
§ 15
Vyvlastňovací úřad
Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je příslušný stavební úřad,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
§ 16
Příslušnost
(1) K vyvlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, který je příslušný
rozhodovat o povolení záměru podle stavebního zákona, kterého se vyvlastnění týká,
jinak vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu (území) se nachází pozemek nebo
stavba, jichž se vyvlastnění týká.
(2) Nachází-li se pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, ve správním obvodu
(území) dvou nebo více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší společně nadřízený správní
orgán usnesením, který z nich vyvlastňovací řízení provede.
(3) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího
řízení obec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, krajský úřad
usnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad působící v jeho správním obvodu provedením
vyvlastňovacího řízení. Obdobně se postupuje i v případě, že účastníkem vyvlastňovacího
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řízení je osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj.
(4) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího
řízení hlavní město Praha a příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení je Magistrát
hlavního města Prahy, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění12) usnesením pověří jiný
vyvlastňovací úřad provedením vyvlastňovacího řízení.
(5) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího
řízení kraj, jehož krajský úřad je příslušným odvolacím správním orgánem, ústřední správní
úřad ve věcech vyvlastnění12) usnesením pověří provedením odvolacího řízení jiný odvolací
správní orgán.
§ 18
Zahájení řízení
(1) Vyvlastňovací řízení lze zahájit jen na žádost vyvlastnitele.
(2) Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení musí obsahovat kromě náležitostí
stanovených zvláštním právním předpisem14) zejména
a) označení pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, a práv třetích osob na nich
váznoucích,
b) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění (§ 3
až 5),
c) údaj o tom, jakého vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá,
d) údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu
vyvlastnění.
(3) K žádosti vyvlastnitel připojí
a) katastrální mapu se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění, doplněnou
situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy k nemovitostem v
případech, kdy tyto vztahy nebyly dosud v katastrální mapě vyznačeny; navrhuje-li se
vyvlastnit část pozemku, připojí se též geometrický plán ve trojím vyhotovení,
b) územní rozhodnutí o povolení záměru, vyžaduje-li jeho vydání pro daný účel vyvlastnění
zvláštní právní předpis2) nebo společné povolení podle zvláštního právního předpisu 2)
stavební zákon a není-li stavební úřad, který je vydal, současně vyvlastňovacím úřadem,
c) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění uvedené v § 5, včetně prohlášení o tom,
že ve stanovené lhůtě se vyvlastniteli nepodařilo získat dohodou potřebná práva k pozemku
nebo ke stavbě,
d) znalecký posudek, byl-li opatřen podle § 20 odst. 1 věty první, který v případě stanovení
náhrady podle § 10 odst. 1 písm. a) obsahuje obvyklou cenu i cenu zjištěnou podle
oceňovacího předpisu účinného ke dni podání žádosti; § 10 odst. 5 platí obdobně,
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e) znalecký posudek, byl-li opatřen podle § 20 odst. 1 věty první, který v případě stanovení
náhrady podle § 12 obsahuje výši náhrady pro oprávněného ze zaniklého věcného břemene
podle oceňovacího předpisu účinného ke dni podání žádosti,
f) dohodu vyvlastňovaného o rozdělení náhrady s těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku
nebo stavbě váznou věcná práva zanikající vyvlastněním, pokud byla uzavřena před podáním
žádosti, a vyvlastnitel má tuto dohodu k dispozici.
2)

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

406

Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), s vyznačením navrhovaných změn
§ 14
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k
druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího
předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do
převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a
při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem
nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci
stavby 20).
(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci
stavby současně, vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby,
který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora
neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace
pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny
zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a
realizace stavby.
(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a
skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(6) Při přípravě a realizaci staveb
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu21),
nebo
c) nevyžadujících stavební povolení záměru ani ohlášení podle zvláštního právního
předpisu22),
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se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§5
Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny
(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen z
čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a českou
technickou normou upravující požadavky na umístění čerpacích stanic a hygienické,
technické a technologické požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících
čerpacích stanic6) a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním
zákonem.
(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen
z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a je užívána
na základě povolení záměru podle stavebního zákona.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prodej nebo výdej pohonných hmot do
palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla
ozbrojených sil3).
(3) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými
ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných
palivových nádrží motorových vozidel.
(4) Provozovatel čerpací stanice, v níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a
není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány
též aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro
použití olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito
aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní
předpis.
(5) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu
motoru vozidla je zakázáno.
(6) Vlastník čerpací stanice je povinen zajistit, aby při jejím provozu nedošlo k
ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.
(7) Provozovatel čerpací stanice je povinen
a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot názvem prodávaných nebo
vydávaných pohonných hmot, který je v souladu s příslušnou českou technickou normou, jež
stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, číslem české technické normy a grafickým
označením, pokud na něj česká technická norma odkazuje,
b) zpřístupnit na čerpací stanici informace
1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných
vlastnostech15),
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2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném
použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,
3. o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo
vydávané motorové naftě,
4. o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku porovnané
s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty; způsob porovnání cen stanoví prováděcí
právní předpis,
5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním
vozidlem,
c) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných
nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot
zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii;
tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje
nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na
požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně předložena a byl vyvolán
stav součtového počítadla stanoveného měřidla podle zákona o metrologii,
d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem
ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o
obsahu ethanolu v motorovém benzinu, a
e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s
kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která
obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná
a snadno čitelná.
§ 6q
Provozování dobíjecí stanice
(1) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen na dobíjecí stanici
zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice s elektrickým vozidlem.
(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím provozovaná
dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky
stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby 16) a
českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel
vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s
kolíky a dutinkami na střídavý proud17) stavebním zákonem. V případě běžných dobíjecích
stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta první
nepoužije.
(3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím
provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na
stavby16) a českými technickými normami upravujícími technické požadavky na nabíjení
elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a
zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na
rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a
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dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud18) stavebním zákonem. V
případě vysoce výkonných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny
před 18. listopadem 2017, se věta první nepoužije.
(4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny účtované na jím
provozované dobíjecí stanici zveřejnit.
(5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen poskytnout uživatelům
elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným
provozovatelem, která by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§4
Datová schránka podnikající fyzické osoby
(1) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost
této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
(2) Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající
fyzické osoby.
(3) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu,
statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, autorizované osobě12),
úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi, znalci, soudnímu tlumočníkovi a
soudnímu překladateli bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem
stanovené evidence. Ustanovení odstavce 2 se použije pro advokáty, statutární auditory,
daňové poradce, insolvenční správce, autorizované osoby, úředně oprávněné zeměměřické
inženýry, znalce, soudní tlumočníky a soudní překladatele obdobně.
(4) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma,
b) rodné příjmení,
c) den, měsíc a rok narození,
d) místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo
narození a stát, na jehož území se narodila,
e) státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem České republiky,
f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
g) místo podnikání, popřípadě sídlo.
(5) Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby musí obsahovat úředně
ověřený podpis podnikající fyzické osoby.
(6) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby požadavky
stanovené v odstavcích 4 a 5, zřídí ministerstvo datovou schránku podnikající fyzické osoby,
jinak podnikající fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti
vyrozumí o tom, že datovou schránku podnikající fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již
podnikající fyzická osoba zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby, ministerstvo ji
vyrozumí, že datovou schránku podnikající fyzické osoby nelze zřídit.
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____________________________
12)

§ 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
§ 15
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy a součinnost
(1) Ministerstvo za účelem správy informačního systému datových schránek a
zřizování a správy datových schránek využívá
a) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. adresa místa pobytu,
4. datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
b) z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. rodné číslo,
3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
c) z informačního systému cizinců tyto údaje:
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. rodné číslo,
3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
d) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci všechny referenční údaje, s výjimkou údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby
pro agendu tohoto registru.
(2) Komora auditorů České republiky bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu
osoby do rejstříku auditorů, o údajích vedených o osobě v rejstříku auditorů nezbytně nutných
pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o zániku oprávnění k výkonu auditorské
činnosti této osoby.
(2) Komora auditorů České republiky, Česká komora architektů, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český úřad zeměměřický a
katastrální a Ministerstvo obrany bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu osoby do
zákonem stanovené evidence, o údajích vedených v zákonem stanovené evidenci
nezbytně nutných pro zřízení datové schránky, o změnách těchto údajů, jakožto i o
všech změnách ovlivňujících oprávnění k výkonu činnosti této osoby.
(3) Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu znalce do
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seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen "seznam znalců") a o
zápisu soudního tlumočníka nebo soudního překladatele do seznamu soudních tlumočníků a
soudních překladatelů (dále jen "seznam soudních tlumočníků"), o údajích vedených o této
osobě v seznamu znalců nebo v seznamu soudních tlumočníků nezbytně nutných pro zřízení
datové schránky a jejich změnách a o vyškrtnutí této osoby ze seznamu znalců nebo seznamu
soudních tlumočníků.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 42
(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní
prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je
příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní
identifikace.
(2) Údaje o
a) definičním bodu stavebního objektu,
b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.
(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho
odstranění, zapisuje stavební úřad do informačního systému územní identifikace.
(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu povolení stavebního úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž
území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu
definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.
(5) Údaje o
a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,
b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,
c) typu a způsobu ochrany nemovitosti
zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím
informačního systému katastru nemovitostí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním
odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§6
Zásady pro stavbu úložného místa
(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo, není-li dále
stanoveno jinak; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů17). Schválený plán
musí být součástí žádosti o povolení stavby úložného místa, pokud její povolení nebude
spojeno s řízením o umístění úložného místa.
(2) Umístění stavby úložného místa v hranicích dobývacího prostoru Stavbu úložného
místa, jakož i její změnu a užívání povoluje, případně její odstranění nařizuje nebo povoluje
obvodní báňský úřad39) stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.
(3) Umístění stavby úložného místa mimo dobývací prostor, jakož i její změnu nebo
užívání, případně její odstranění nařizují nebo povolují orgány podle zvláštních právních
předpisů21). Příslušný obvodní báňský úřad je v takovém případě dotčeným orgánem.
(4) (3) Za stavbu úložného místa se nepovažuje uložení
a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které vznikly neočekávaně, majíli být uloženy v daném místě po dobu kratší než 6 měsíců,
b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, mají-li být uloženy v
daném místě na dobu kratší než 12 měsíců,
c) neznečištěných zemin, těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné
a vznikají při ložiskovém průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a
skladování rašeliny a inertního těžebního odpadu, mají-li být v daném místě uloženy na dobu
kratší než 3 roky.
Doba podle písmen a) až c) počíná běžet ode dne prvního uložení těžebního odpadu v
daném místě.
(5) (4) Při umístění a povolení stavby, povolení provozu nebo při změně úložného místa
je provozovatel povinen Provozovatel je povinen
a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a geologické, hydrologické,
hydrogeologické, seismické a geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby
1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení znečištění půdy, ovzduší a
podzemních nebo povrchových vod stanovené jinými právními předpisy18),
2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je vyžadován v povolení
podle § 8, a
3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší technicky možné a
ekonomicky únosné míře,
b) úložné místo provést a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho geotechnická stabilita,
aby se předcházelo znečištění půdy, ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo
co možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny,
c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu úložného místa v průběhu
jeho provozu a po určenou dobu po jeho ukončení,
d) podle postupu uvedeného v písmenu c) monitorovat a kontrolovat úložné místo.
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(6) (5) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 5 4 písm. d) prokáží nestabilitu
úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná
opatření k odstranění těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz úložného místa
povolil.
(7) (6) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 5 4 písm. d) musí
provozovatel vést společně s podklady k povolení po dobu provozu úložného místa a
uchovávat v souladu s § 11 odst. 2.
(8) (7) Provozovatel je povinen oznámit příslušnému stavebnímu a obvodnímu
báňskému úřadu, u odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 48 hodin, každou událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného
místa, a každý jeho nepříznivý vliv na životní prostředí zjištěný při kontrole nebo
monitorování. Provozovatel v případě potřeby postupuje podle havarijního plánu a bez
zbytečného odkladu musí vznik takové události oznámit orgánům podle věty první a dalším
orgánům uvedeným v havarijním plánu.
(9) (8) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné nehodě, je
provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit také odborové organizaci, radě zaměstnanců
nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li u provozovatele
žádný ze zástupců zaměstnanců uvedených ve větě první, musí být zaměstnanci informováni
přímo.
§8
Povolení provozu úložného místa
(1) Stavbu úložného místa lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného
místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad v souladu s jeho umístěním a povolením.
(2) Kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu k žádosti o povolení
provozu úložného místa musí provozovatel připojit
a) schválený plán (§ 5),
b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13),
c) stanovisko a dokumentace k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
vydané podle jiného právního předpisu20), pokud je tímto předpisem požadováno,
d) stavební povolení, nebyla-li stavba úložného místa povolena v rámci povolení
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval,
e) povolení vodoprávního úřadu22) pro stavbu odkaliště a kolaudační souhlas,
f) manipulační řád23) odkaliště, pokud jeho zpracování bylo uloženo vodoprávním
úřadem24),
g) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek ve
výluzích a jejich pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, a určení
vodní bilance,
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h) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke zdolání závažné nehody,
i) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní plán kraje,
j) souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle jiného právního předpisu25).
(1) Stavbu úložného místa lze provozovat pouze na základě kolaudačního
rozhodnutí vydaného stavebním úřadem po vyjádření obvodního báňského úřadu.
(2) K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí provozovatel kromě náležitostí
vyžadovaných stavebním zákonem připojí
a) schválený plán (§ 5),
b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13),
c) manipulační řád23) odkaliště, pokud jeho zpracování bylo uloženo vodoprávním
úřadem24) a není součástí rozhodnutí o povolení záměru,
d) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek ve
výluzích a jejich pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, a
určení vodní bilance,
e) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke zdolání závažné
nehody,
f) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní plán kraje.
(3) Řízení o povolení provozu úložného místa nebo jeho změny se zahajuje na návrh
provozovatele. Účastníky kolaudačního řízení o povolení provozu užívání úložného místa
jsou provozovatel, obec, v jejímž územním obvodu má být úložné místo zřízeno, a osoby,
jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny.
(4) V povolení stanoví obvodní báňský úřad kromě údajů uvedených v žádosti podle
odstavce 2 písm. a) a c) kolaudačním rozhodnutí stanoví stavební úřad podmínky pro
ukládání těžebního odpadu, způsob řešení tvorby rezervy finančních prostředků, způsob
kontrol a sledování úložného místa a opatření pro ukončení provozu úložného místa a pro
jeho sanaci a rekultivaci.
(5) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu požádat o změnu vydaného
povolení provozu úložného místa kolaudačního rozhodnutí,
a) pokud došlo ke změnám ve složení ukládaného těžebního odpadu nebo provozu
úložného místa, které by mohly mít nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí,
nebo
b) pokud na základě výsledků monitorování zjistil změny, které mohou významně
ovlivnit bezpečnost provozu úložného místa.
(6) Informace obsažené v povolení podle odstavce 4 poskytne Český báňský
kolaudačním rozhodnutí poskytne stavební úřad orgánům státní statistické služby a
příslušným statistickým orgánům Evropské unie, pokud jsou požadovány pro statistické
účely. Informace mající povahu obchodního tajemství, zejména informace týkající se
obchodních vztahů, nákladové složky a objemu hospodářsky využitelných zásob nerostů, se
nezveřejňují.
§9
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(1) Obvodní báňský Stavební úřad zahájí z moci úřední řízení o změně vydaného
povolení provozu úložného místa kolaudačního rozhodnutí, pokud provozovatel nesplnil
některou z povinností uložených v § 8 odst. 5.
(2) Obvodní báňský Stavební úřad zahájí na návrh provozovatele řízení o změně
vydaného povolení provozu úložného místa kolaudačního rozhodnutí v případě, že
provozovatel navrhuje použití účinnější dostupné techniky využitelné při provozu úložného
místa.
(3) Obvodní báňský úřad provoz úložného místa nebo jeho změnu nepovolí Stavební
úřad návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí nebo jeho změny zamítne nebo vydané
kolaudační rozhodnutí z moci úřední zruší, pokud provozovatel nesplňuje požadavky
stanovené zákonem nebo je-li nakládání s těžebním odpadem v rozporu s Plánem odpadového
hospodářství kraje26).
(4) Řízení o povolení provozu nebo změny úložného místa lze spojit s řízením o
povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem27).
(5) (4) Obvodní báňský Stavební úřad informuje též prostřednictvím portálu veřejné
správy veřejnost, a to již v rámci povolovacího řízení, o
a) žádosti o povolení provozu úložného místa,
a) návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí pro úložné místo,
b) podkladech pro vydávané rozhodnutí,
c) skutečnosti, že rozhodnutí o povolení podléhá konzultaci mezi členskými státy,
d) údajích o orgánech, od kterých je možno získat informace a kterým je možno
předkládat připomínky nebo otázky, a o lhůtách pro doručování připomínek a otázek,
e) údajích týkajících se návrhu na změnu povolení provozu úložného místa nebo
podmínek povolení,
f) opatřeních, která umožní účast osob podle § 8 odst. 3,
g) návrhu rozhodnutí o povolení provozu úložného místa a o změnách v povolení
provozu úložného místa.
§ 10
Ukončení provozu
(1) Provoz úložného místa lze řádně ukončit po dokončení sanačních a rekultivačních
prací, a to jen na základě povolení vydaného obvodním báňským stavebním úřadem na
žádost provozovatele. Součástí žádosti musí být zpráva o celkovém vyhodnocení úložného
místa včetně způsobu jeho zajištění a splnění opatření pro ukončení provozu úložného místa a
sanaci a rekultivaci. Součástí žádosti musí být také vyjádření obvodního báňského úřadu a
stanoviska dotčených orgánů veřejné správy podle jiných právních předpisů 28), pokud byla
vydána.
(2) Na základě žádosti provozovatele o povolení ukončení provozu úložného místa
obvodní báňský stavební úřad provede kontrolu na místě.
(3) Účastníky řízení jsou provozovatel a obec, v jejímž územním obvodu se úložné
místo nachází. V povolení stanoví obvodní báňský stavební úřad podmínky pro údržbu,
monitorování, kontrolu a nápravná opatření pro dobu určenou pro monitorování po ukončení
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provozu úložného místa, a to s přihlédnutím ke kategorii úložného místa. V povolení dále
obvodní báňský stavební úřad uvede, že je provozovatel zproštěn povinností podle § 13.
Vydáním povolení k ukončení provozu nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vyplývající z
podmínek povolení provozu úložného místa nebo z jiných právních předpisů.
(4) Provozovatel je v období po ukončení provozu úložného místa odpovědný za
údržbu, monitorování, kontrolu a plnění nápravných opatření po dobu, kterou obvodní báňský
stavební úřad považuje za nutnou s přihlédnutím k povaze a trvání nebezpečí a kterou stanoví
v povolení podle odstavce 3.
(5) Provozovatel po ukončení provozu úložného místa je povinen kontrolovat jeho
geotechnickou a chemickou stabilitu a minimalizovat negativní vliv na životní prostředí,
zejména s ohledem na podzemní a povrchové vody, a to tím, že zajistí, aby
a) úložné místo bylo udržováno a monitorováno pomocí kontrolních a měřicích přístrojů
umístěných na úložném místě podle rozhodnutí o ukončení provozu a přístrojů, které je
provozovatel povinen mít připraveny k použití,
b) přepadové kanály a výpusti, jsou-li součástí zajištění stability úložného místa, byly
udržovány čisté a volné.
(6) Provozovatel po ukončení provozu úložného místa je povinen bez zbytečného
odkladu oznámit příslušnému orgánu jakoukoli skutečnost zjištěnou při kontrole nebo
monitorování, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a jeho jakýkoli významný
nepříznivý vliv na životní prostředí. V případě potřeby postupuje podle havarijního plánu.
Příslušný orgán může provozovateli uložit nápravná opatření. Náklady těchto opatření hradí
provozovatel.
(7) Pro úložná místa, na kterých bylo ukončeno ukládání těžebního odpadu a ze kterých
bude uložený materiál odebírán, ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužije; pro tyto činnosti
musí být vypracován plán podle § 5.
§ 11
(1) Provozovatel je povinen předložit nejméně jednou ročně obvodnímu báňskému
stavebnímu úřadu na základě shromážděných údajů písemnou zprávu o výsledcích
monitorování a o provozu úložného místa, s výjimkou úložných míst pro ukládání těžebního
odpadu, který nebyl klasifikován jako nebezpečný, kde může obvodní báňský stavební úřad
určit jiný interval pro předkládání zprávy. Bez ohledu na tuto lhůtu musí předložit zprávu také
v případě, že výsledky monitorování ukazují na podstatné zhoršení sledovaných parametrů29).
(2) Záznamy o monitorování a kontrolách musí uchovávat provozovatel nejméně 5 let, v
případě úložného místa kategorie I nejméně 10 let od vydání rozhodnutí podle odstavce 3.
(3) Obvodní báňský Stavební úřad vydá na žádost provozovatele, popřípadě jeho
právního nástupce, za předpokladu, že jsou splněny podmínky příslušných právních předpisů,
po ukončení doby stanovené v § 10 odst. 4 rozhodnutí, že toto úložné místo se považuje za
uzavřené.
(4) Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa podle odstavce
1 a její náležitosti stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
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§ 12
Předcházení zhoršování jakosti podzemních nebo povrchových vod, znečištění ovzduší a
půdy
(1) Provozovatel je povinen
a) předcházet tvorbě průsaků a znečištění povrchových a podzemních vod a půdy těžebním
odpadem, popřípadě tvorbu průsaků a znečištění vod minimalizovat,
b) vypouštět v požadované jakosti30) shromážděnou a upravenou znečištěnou vodu nebo
průsaky, pokud je tak požadováno v povolení podle jiného právního předpisu31),
c) přijmout opatření za účelem omezení a předcházení emisím znečisťujících látek do ovzduší
v souladu s jiným právním předpisem7).
(2) Obvodní báňský Stavební úřad může se souhlasem vodoprávního úřadu25)
rozhodnout, že provozovatel nemusí shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky
podle odstavce 1, pokud úložné místo nepředstavuje možné nebezpečí pro půdu a nemůže
dojít k ohrožení jakosti podzemní nebo povrchové vody.
§ 17
Výkon veřejné správy
(1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Český báňský úřad,
b) obvodní báňské úřady,
c) Ministerstvo životního prostředí,
d) Ministerstvo zemědělství,
e) krajské úřady.,
f) stavební úřady.
(2) Český báňský úřad
a) plní vůči Evropské komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto
zákona,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly
mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,
c) každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění tohoto zákona
vypracovanou na základě požadavků Evropské komise. Zprávu předá do devíti měsíců od
konce tříletého období, kterého se zpráva týká,
d) každý rok předá Evropské komisi informace o událostech oznámených provozovateli
podle § 6 odst. 6 a § 10 odst. 6 a tyto zpřístupní veřejnosti na požádání,
e) předává členským státům, které by mohly být dotčeny účinky závažné nehody,
informace podle § 15,
f) informuje Evropskou komisi o závažných nehodách podle § 15, kde uvede
1. datum, čas a místo závažné nehody, včetně identifikačních údajů provozovatele,
2. stručný popis okolností závažné nehody, včetně dotyčných nebezpečných látek a
bezprostředních účinků na člověka a životní prostředí,
3. stručný popis přijatých nouzových opatření a preventivních opatření nezbytných k
tomu, aby se zamezilo opakování závažné nehody,
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g) sleduje vývoj nejlepších dostupných technik9) v oblasti nakládání s těžebními odpady.
(3) Obvodní báňské úřady
a) povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu,
b) schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, s výjimkou případu uvedeného v
odstavci 5,
c) schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků podle § 13,
d) zařazují úložná místa do kategorií,
e) rozhodují o umístění37) úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště,
f) povolují stavbu úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště,
g) povolují čerpání rezervy finančních prostředků,
h) pravidelně posuzují podmínky povolení a podle potřeby uloží provozovateli
aktualizaci vydaného povolení
1. pokud při provozu úložného místa došlo k podstatným změnám,
2. na základě výsledků monitorování sdělených provozovatelem podle § 11 odst. 1 nebo
na základě kontrol vykonaných podle § 18,
3. na základě výměny informací o podstatných změnách týkajících se nejlepších
dostupných technik podle § 3 odst. 3.
(3) Obvodní báňské úřady
a) vydávají vyjádření k povolení úložného místa, kolaudačnímu rozhodnutí pro úložné
místo a jeho změně a k ukončení provozu úložného místa,
b) schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, s výjimkou případu uvedeného v
odstavci 5,
c) schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků podle § 13,
d) zařazují úložná místa do kategorií.
(4) Ministerstvo životního prostředí
a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených úložných míst a
opuštěných úložných míst, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní
prostředí nebo lidské zdraví,
b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho pravidelnou
aktualizaci. Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu.
(5) Ministerstvo zemědělství schvaluje v rámci povolování těžby rašeliny plán pro
nakládání s těžebními odpady.
(6) Krajský úřad, v jehož územním obvodu se úložné místo nachází,
a) vypracovává, popřípadě upravuje na základě podkladů provozovatele havarijní plán
kraje,
b) zapracovává na základě podkladů provozovatele do havarijního plánu kraje opatření
pro omezení rizik vyplývajících z provozu úložného místa kategorie I.
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(6) Stavební úřady
a) povolují stavbu úložného místa,
b) vydávají kolaudační rozhodnutí pro úložné místo a jeho změny,
c) povolují ukončení provozu úložného místa,
d) pravidelně posuzují podmínky kolaudačního rozhodnutí a podle potřeby
uloží provozovateli jeho změnu
1. pokud při provozu úložného místa došlo k podstatným změnám,
2. na základě výsledků monitorování sdělených provozovatelem podle § 11
odst. 1 nebo na základě kontrol vykonaných podle § 18,
3. na základě výměny informací o podstatných změnách týkajících se
nejlepších dostupných technik podle § 3 odst. 3.
§ 20
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro
nakládání s těžebním odpadem,
b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo
c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa.
(2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že
a) nevede aktuální záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s těžebním
odpadem podle § 3 odst. 5,
b) nevypracuje plán nebo nepožádá o jeho schválení anebo poruší jinou povinnost uloženou
podle § 5,
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o zařazení úložného místa do kategorie I nebo II podle § 4
odst. 4 nebo v žádosti o změně kategorie úložného místa,
d) nesplní některou ze zásad pro stavbu úložného místa podle § 6 odst. 1, 5 nebo 8,
e) nepředloží obvodnímu báňskému úřadu zprávu o celkovém vyhodnocení provozu úložného
místa nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků,
f) neustanoví odpovědnou osobu podle § 7 odst. 3,
g) v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa novému provozovateli
nebo mu nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků,
h) v rozporu s § 8 odst. 1 provozuje úložné místo bez povolení kolaudačního rozhodnutí
nebo v rozporu s tímto povolením ním nebo nepožádá o změnu vydaného povolení
kolaudačního rozhodnutí v případech uvedených v § 8 odst. 5,
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i) ukončí provoz úložného místa bez povolení podle § 10 odst. 1,
j) nesplní některou z povinností po ukončení provozu úložného místa podle § 10 odst. 5 a 6 a
§ 11 odst. 1 a 2,
k) nesplní povinnost k předcházení zhoršování kvality podzemních nebo povrchových vod,
znečištění ovzduší a půdy podle § 12,
l) v rozporu s § 13 nevytváří rezervu finančních prostředků nebo nepožádá obvodní báňský
úřad o souhlas s úpravou výše rezervy anebo rezervu použije k jinému účelu, než pro který
byla vytvářena,
m) jako provozovatel úložného místa kategorie I nesplní povinnost k prevenci závažných
havárií podle § 14 odst. 1 nebo 3,
n) jako provozovatel, který za účelem rekultivace nebo stavby vyplňuje těžebním odpadem
vytěžené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, nepřijme vhodná opatření
podle § 16 odst. 1,
o) v rozporu s § 16 odst. 2 uloží těžební odpad v pevné nebo kapalné formě nebo v podobě
kalu do povrchových vod,
p) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 18 odst. 2,
q) jako provozovatel úložných míst uvedených v § 23 odst. 2 nesplní povinnost podle § 23
odst. 2 nebo 6, nebo
r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2.
(3) Likvidátor se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o
provozu úložného místa Ministerstvu životního prostředí nebo nepřevede vytvořenou rezervu
finančních prostředků na zvláštní účet Českého báňského úřadu.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o),
nebo podle odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r).

§ 22
Společná ustanovení
(1) Na inertní těžební odpad, na neznečištěnou zeminu vznikající při ložiskovém
průzkumu, těžbě, úpravě nebo skladování nerostů a na těžební odpad vznikající při těžbě,
úpravě nebo skladování rašeliny se nevztahují ustanovení § 6 odst. 8, § 7 odst. 1 až 3, § 8 až
11, § 13, 15 a § 24 odst. 1 a 2, pokud nejsou uloženy na úložném místě kategorie I.
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(2) Obvodní báňský úřad může na žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z
plnění požadavků na ukládání těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako
nebezpečné12), pokud vznikají při ložiskovém průzkumu, jakož i na ukládání neznečištěné
zeminy pod podmínkou, že jsou splněny požadavky stanovené v § 3; Ministerstvo
zemědělství může za stejné podmínky na žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z
plnění požadavků na ukládání těžebních odpadů, jde-li o odpad, který vzniká při těžbě, úpravě
a skladování rašeliny. Zmírnění nelze povolit, jde-li o těžební odpad vznikající při ložiskovém
průzkumu ropy, kamenné soli a solí draselných, borových, bromových a jodových.
(3) Na žádost provozovatele, případně jeho právního nástupce, rozhodne obvodní
báňský úřad o využití těžebního odpadu z uzavřeného úložného místa, jehož provoz byl
ukončen.
(4) Pokud obvodní báňský úřad nevydá vyjádření podle tohoto zákona do 30 dnů
od doručení žádosti, která má všechny náležitosti potřebné pro posouzení záměru, platí,
že k záměru nemá připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem
se záměrem souhlasí.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§1
(1) Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při
získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a
uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování,
povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových
správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí
v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný
předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů společného
zájmu.
(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,
c) další stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související umisťované v
plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje platném územním
rozvojovém plánu, nebo
d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury1) nebo stavby s nimi související.
(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavba vodního díla11) umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice
územního rozvoje územním rozvojovém plánu a stavby s ní ním související, nebo
b) stavba vodního díla11) budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k
prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona11) a ve
veřejném zájmu, a stavby s ní související.
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení
elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a stavby a
zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované ve veřejném
zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje a se zásadami
územního rozvoje platným územním rozvojovým plánem a s územním plánem kraje.
Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí
a) stavby a zařízení přenosové soustavy,
b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více,
c) stavby a zařízení přepravní soustavy,
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d) zásobníky plynu,
e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,
f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a
g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy.
(5) Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí
komunikační vedení veřejné komunikační sítě.
§2
(1) Vztahuje-li se na řízení tento zákon, příslušný úřad v oznámení o zahájení řízení
poučí účastníky o této skutečnosti.
(2) Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních
rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách k soudům k
přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1
rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o
opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.
(3) Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby
staví.
(4) Při rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím vydaným v řízeních podle
odstavce 2 rozhodne soud vždy o všech žalobních bodech1a).
(5) V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se
oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti
se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se
tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
(6) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem řízení podle stavebního
zákona, jemuž má být doručena písemnost jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího
řízení, a úřadu příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil, že
zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení,
ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být podle správního řádu namísto ustanovení
opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.
(7) Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem
a dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani
ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1
vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému
později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení věty první se pro vydání
závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nepoužije.
§ 2a
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(1) Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
povolení záměru dopravní infrastruktury a účastníkem územního řízení řízení o povolení
záměru, který v tomto řízení uplatnil požadavek na vybudování související stavby nebo na
provedení stavební nebo terénní úpravy, jejíž umístění nebo provedení překračuje rámec
řešení navrženého v dokumentaci záměru (dále jen „související stavba“), uzavírána dohoda o
finanční spoluúčasti tohoto účastníka na nákladech na vybudování související stavby, musí
tato dohoda obsahovat alespoň
a) vymezení související stavby, na jejímž financování se má tento účastník podílet,
b) výši finanční spoluúčasti na nákladech na vybudování související stavby nebo způsob
stanovení výše finanční spoluúčasti a její horní hranici,
c) způsob a termíny plnění.
(2) Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
povolení záměru dopravní infrastruktury a účastníkem územního řízení řízení o povolení
záměru, který v tomto řízení uplatnil požadavek na vybudování související stavby, uzavírána
dohoda o zajištění věcného plnění tímto účastníkem, musí tato dohoda obsahovat alespoň
a) vymezení věcného plnění,
b) způsob zajištění věcného plnění,
c) dobu nebo termíny zajišťování věcného plnění.
(3) Pokud žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní
infrastruktury požádá stavební úřad o přerušení územního řízení za účelem uzavření dohody
podle odstavce 1 nebo 2, stavební úřad přeruší územní řízení na dobu navrženou žadatelem.
§ 2b
(1) Vybrané stavby energetické infrastruktury může stavební úřad umístit a povolit ve
společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení s
posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(2) Vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) může
stavební úřad umístit v územním řízení nebo územním řízení s posuzováním vlivů na životní
prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Pro vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) je
příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(4) Elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší se v zastavěném
území obcí umisťují nad zem.
§ 2c
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Společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje u vybraných staveb
energetické infrastruktury
(1) Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách
pro vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, včetně požadavků na
údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.
(2) Stavebník k žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
předkládá závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů jen tehdy,
jestliže byla opatřena před podáním žádosti.
(3) Stavební úřad, je-li žádost o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje, úplná, nařídí k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich
koordinaci společné jednání s dotčenými orgány. Dotčené orgány při společném jednání
uplatní, popřípadě doplní svá závazná stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných
rozporů tak, aby byla podkladem pro další řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební úřad
oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.
(4) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené
lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko
neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem
není dotčen.
(5) Odstavce 3 a 4 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí nepoužijí.
§ 2d
Územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb
infrastruktury elektronických komunikací
(1) U vybraných staveb energetické infrastruktury uvedených v § 1 odst. 4 písm. f) a
g) a staveb infrastruktury elektronických komunikací předkládá stavebník k žádosti o vydání
územního rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti.
(2) Stavební úřad, je-li žádost o vydání územního rozhodnutí úplná, nařídí k zajištění
závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich koordinaci společné jednání s dotčenými
orgány. Dotčené orgány při společném jednání uplatní, popřípadě doplní svá závazná
stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných rozporů tak, aby byla podkladem pro další
řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání
nejméně 15 dnů předem.
(3) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené
lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko
neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem
není dotčen.
(4) Odstavce 2 a 3 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
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záměru na životní prostředí nepoužijí.
§ 2e
(1) Příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je
stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit.
Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území hlavního města Prahy, je
příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba
dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního města Prahy.
(2) Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území více krajů, povede
řízení ten z úřadů podle odstavce 1, u kterého byla podána žádost.
(3) Odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným k vedení přezkumného řízení
u rozhodnutí vydaných v řízeních podle odstavců 1 a 2 je
a) u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) Ministerstvo dopravy,
b) v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.
§ 2f
Každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy
stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným investorem14) jejím stavebníkem,
správcem nebo provozovatelem (dále jen „oprávněný investor“), a to i před zahájením
řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím zmocněné osoby právo vstupovat a
vjíždět na cizí nemovité věci. Oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby jsou povinni co
nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a nejméně 14 dní předem jim
provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité věci písemně oznámit na
adrese podle § 3 odst. 2. V oznámení podle předchozí věty musí být uveden důvod provádění
měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis činností, které mají být provedeny,
rozsah, způsob, termín a upřesnění místa jejich provedení, označení oprávněného investora,
jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení oznámení a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby
oprávněné zastupovat oprávněného investora. Po skončení prací jsou oprávněný investor nebo
jím zmocněné osoby povinni uvést nemovité věci do předchozího stavu, a není-li to možné s
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo
užívání dotčené nemovité věci a bezprostředně písemně oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovité věci na adrese podle § 3 odst. 2. Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovité věci v
důsledku výkonu práv oprávněného investora nebo jím zmocněné osoby podle tohoto
odstavce omezen v obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má
právo na přiměřenou jednorázovou náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle
zákona o oceňování majetku10).
§ 2i
Budování infrastruktury elektronických komunikací
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(1) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona
nevyžadují přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů; to neplatí v případech,
kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí16).
(2) K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje
kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do
60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu
definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené
projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
§ 5a
(1) Nejvyšší stavební úřad je příslušným orgánem k provádění opatření
stanovených Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické
sítě, s výjimkou povolování záměrů projektů společného zájmu energetické
infrastruktury a posuzování jejich zralosti.10)
(2) Stavební úřad pro Hlavní město Prahu je dále příslušný ve věcech staveb
projektů společného zájmu energetické infrastruktury, včetně posuzování jejich zralosti.
(1) (3) Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické infrastruktury (dále jen
"projekt") předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stavebnímu
úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen „úřad“) písemné oznámení o projektu k posouzení
zralosti projektu pro další projednávání a povolování. Oznámení kromě obecných náležitostí
obsahuje zejména
a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu zařazeného do unijního
seznamu podle prováděcího nařízení Evropské komise12),
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu územního plánování, není-li
stavební záměr těmito dokumentacemi řešen,
c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně plánovací dokumentaci
včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti takovéto změny,
d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb záměru, které tvoří projekt společného
zájmu, které budou předmětem jednoho komplexního rozhodnutí13),
e) grafické podklady,
f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1: 5 000 nebo 1: 10 000,
g) návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu společného zájmu,
h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o
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komplexní rozhodnutí.
(2) (4) Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr posuzování vlivů na životní
prostředí, předkladatel k oznámení připojí závěr zjišťovacího řízení podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno
oznámení záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
§ 5b
(1) K projednání oznámení nařídí ministerstvo Je-li oznámení úplné, nařídí úřad do
30 dnů ode dne jeho podání společné jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti
projektu a ke stanovení rozsahu materiálu a informací, které mají být obsahem dokumentace
žádosti o komplexní rozhodnutí, je-li to nezbytné k zajištění chybějících vyjádření či
stanovisek dotčených orgánů podle jiných právních předpisů anebo k jejich koordinaci
v případě, kdy jsou vyjádření či stanoviska protichůdná.
(2) Dotčené orgány sdělí svá stanoviska Bylo-li nařízeno společné jednání, dotčené
orgány sdělí svá stanoviska či vyjádření k oznámení projektu a požadavky na rozsah
materiálů a úroveň podrobností informací v dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí
nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko
vyjádření nebo požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů této lhůtě, má
se za to, že s oznámením projektu souhlasí a ministerstvo úřad si učiní úsudek o ochraně
dotčeného veřejného zájmu podle zvláštního právního předpisu samo sám, přičemž přihlédne
k požadavkům uvedeným v příslušných zvláštních právních předpisech.
(3) Uzná-li ministerstvo úřad na základě posouzení oznámení projektu a výsledků
jeho projednání s dotčenými orgány, že projekt je zralý pro další projednávání a povolování,
sdělí to nejpozději do 3 měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením
rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v rámci dokumentace
žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením podrobného harmonogramu udělování
povolení. V opačném případě sdělí předkladateli projektu, že oznámený projekt nelze
přijmout a povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení projektu vyrozumí
ministerstvo úřad dotčené orgány jednotlivě.
(4) Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 ministerstvo úřad stanoví v
součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a na základě dalších požadavků
dotčených orgánů podle odstavce 2.
(5) Ministerstvo Úřad postupuje při projednání oznámení projektu, který přesahuje
hranice státu, a při kontrole návrhu dokumentace žádosti a při jejím případném doplňování
podle příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie11).
§ 5c
Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může v případech,
vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy nebo koridoru v zásadách
územního rozvoje územním plánu kraje nebo v územním plánu obce úpravu existujících
ploch a koridorů, včetně změny jejich vymezení z územních rezerv do návrhových ploch nebo
koridorů, připojit k návrhu na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje územního plánu
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kraje nebo k návrhu na pořízení změny územního plánu obce přímo příslušný návrh
dokumentace aktualizace zásad územního rozvoje územního plánu kraje nebo návrh
dokumentace změny územního plánu obce a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud je vyžadováno.
§ 5d
Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují
vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§9
Věcná působnost vybraných celních úřadů
(1) Celní úřad pro Olomoucký kraj vydává na základě žádosti rozhodnutí týkající se
závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a tato rozhodnutí
zrušuje nebo prohlašuje za neplatné.
(2) Celní úřad pro Jihomoravský kraj
a) prohlašuje část území České republiky za svobodné pásmo,
b) je při umísťování a povolování staveb nebo staveb projektů společného zájmu energetické
infrastruktury10) ve svobodném pásmu dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného
stanoviska; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu
energetické infrastruktury,
c) b) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady pro určitý celní
režim nebo druh přepravy zboží podle mezinárodní smlouvy.
(3) Celní úřad pro Jihočeský kraj
a) vydává, pozastavuje, mění nebo zrušuje
1. povolení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6),
2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie7),
b) kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený
hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání povolení nebo osvědčení,
c) rozhoduje o povolení zprostit povinnosti poskytnout jistotu a o pozastavení, změně nebo
zrušení tohoto povolení,
d) rozhoduje o povolení ručitele, povolení uživatele souborné jistoty a povolení uživatele
souborné jistoty se sníženou částkou jistoty, a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto
povolení.
(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o povolení ručitele pro poskytnutí
jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální prahovou hodnotu pro počet a objem
dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského
subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie9).
______________
10)

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.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§6
Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování
(1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop,
anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím právním předpisu nebo v povolení
provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a
b) u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování měřením. V
případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou
úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší
těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad na
žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.
Výpočet namísto měření se použije také v případě záložních zdrojů energie podle odstavce 8 a
v případě stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a
na možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve složení
odpadních plynů vnášených do ovzduší, nebo v jiném místě, které je přesně definováno
obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u stacionárního zdroje ke znečišťování
prostřednictvím více komínů nebo výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z
nich, pokud není v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) stanoveno jinak.
(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v intervalech
stanovených prováděcím právním předpisem nebo kontinuálním měřením emisí. Jednorázové
měření emisí zajišťuje provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1
písm. a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v
příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a provozní
parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření správnosti výsledků
kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3
kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést
ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením
kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.
(6) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu kontroly
provádí měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů a zjištění úrovně znečišťování.
Protokol o tomto měření zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému
krajskému úřadu a stavebnímu úřadu. Tímto měřením emisí prováděným inspekcí není
dotčena povinnost provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce 1 a ověřovat
správnost výsledků podle odstavce 5.
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(7) Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze takové
měření, kterému předchází oznámení inspekci učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních
dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného
měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci
oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.
(8) Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v příloze
č. 2 k tomuto zákonu nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento
zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny, stanovené způsobem podle
prováděcího právního předpisu, nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr
za období tří kalendářních let. To neplatí v případě, kdy uplatněním postupu podle § 4 odst. 7
nebo 8 vzniká celkový jmenovitý tepelný příkon 50 MW a vyšší.
(9) Ministerstvo vyhláškou stanoví stacionární zdroje, u kterých se s ohledem na jejich
vliv na úroveň znečištění a možnost ovlivnění výsledných emisí použije výpočet namísto
měření, způsob, podmínky a intervaly zjišťování úrovně znečišťování, rozsah, způsob a
podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků zjišťování úrovně
znečišťování a způsob stanovení počtu provozních hodin.
§9
Programy zlepšování kvality ovzduší
(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech
1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní
limit stanovený v této příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální
počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo
obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti do 18 měsíců od
konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo
aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší
schvaluje ministerstvo a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
(2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou uvedeny v příloze
č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo
přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.
(3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší zohlední krajský
úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) c), stavební úřad
v povolení provozu podle § 11 odst. 3 a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska
vyjádření podle § 11 odst. 1 písm. b).
(4) Obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném programu
zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co
nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení
příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou součinnost při zpracování
časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje.
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(5) Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a
s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti aktualizuje program zlepšování
kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 4 roky.
§ 10
Smogová situace
(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění
oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí
některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek
uvedených v této příloze.
(2) Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve
veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje
inspekci, dotčené krajské úřady, dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád, dále
obce, které mají stanovenu nízkoemisní zónu, a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů,
kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.
(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k tomuto
zákonu stanovuje krajský příslušný úřad zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm.
g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění. Při
stanovování jejich rozsahu krajský příslušný úřad musí přihlédnout ke skutečnosti, zda a do
jaké míry jsou stacionárním zdrojem dosahovány úrovně emisí spojené s nejlepšími
dostupnými technikami stanovenými v závěrech o nejlepších dostupných technikách. Krajský
úřad informuje Krajský úřad a stavební úřad informují ministerstvo bez zbytečného
odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů.
(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace regulační řád.
Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel.
Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke
snížení úrovně znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o jeho
vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování regulačních řádů poskytuje
obcím ministerstvo.
(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 14, jsou
opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové
situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.
(6) Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinna bez nároku
na úhradu nákladů neprodleně a bez úprav obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace
o riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti
ministerstva.
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11
(1) Ministerstvo vydává
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a) stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich
pořizování územnímu rozvojovému plánu a územním plánům krajů,
b) závazné stanovisko k umístění stavby vyjádření k povolení záměru pozemní komunikace
v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel
za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a
parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu6),
c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud
nebyla na území České republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje závazné
stanovisko a povolení podle odstavce 2 písm. b) až d) a stanoví se jím, zda jde o stacionární
zdroj, jehož provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto zákonem
stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Ministerstvo v rozhodnutí stanoví,
1. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie podle odstavce
9, případně pro jaké znečišťující látky,
2. zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační opatření podle
odstavce 5,
3. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako součást
povolení provozu podle odstavce 2 písm. d),
4. emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný typ
zdroje.
(2) Krajský úřad vydává
a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6) předpisu s výjimkou řízení o povolení
záměru podle stavebního zákona,
c) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k
tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
d) c) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále
jen „povolení provozu“) s výjimkou případů podle odstavce 3.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění,
provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným
pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí
jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12).
(3) Stavební úřad vydává povolení provozu záměru povolovaného podle
stavebního zákona rozhodnutím o povolení záměru. Vydaná povolení provozu si krajský
úřad a stavební úřad zasílají vzájemně bez zbytečného odkladu na vědomí.
(4) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do
15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
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(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k
tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v
oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou
průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je
jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko vyjádření
podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační
opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž
příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem.
(6) K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce
5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompenzační opatření musí být
prováděna v oblasti podle odstavce 5 přednostně tam, kde budou dosahovány nejvyšší
hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku, lze kompenzační
opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány imisní limity, avšak
vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace.
(7) Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska vyjádření.
Jako kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících
stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění. Žadatel o vydání
závazného stanoviska vyjádření k novému stacionárnímu zdroji, který je současně
provozovatelem stávajícího stacionárního zdroje, může do kompenzačních opatření zahrnout
opatření ke snížení emisí realizovaná v předchozím kalendářním roce. Pokud se kompenzační
opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, krajský úřad nebo stavební úřad na základě
žádosti provozovatele změní povolení provozu tohoto stávajícího zdroje. K uvedení nového
stacionárního zdroje do provozu může dojít nejdříve ke dni nabytí účinnosti změny povolení
provozu stávajícího stacionárního zdroje. Kompenzační opatření na stacionárních zdrojích
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu se realizují na základě veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi krajským úřadem nebo stavebním úřadem, žadatelem o vydání závazného
stanoviska a provozovatelem stacionárního zdroje, který provede kompenzační opatření.
Pokud se kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo formou jiného opatření
zajišťujícího snížení úrovně znečištění, nesmí k uvedení nového stacionárního zdroje do
provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu rozhodnutí pro pozemní komunikaci dojít dříve,
než jsou provedena kompenzační opatření.
(8) K řízení o vydání závazného stanoviska vyjádření podle odstavce 2 písm. b) a c)
předloží žadatel odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm.
d). Není-li vedeno řízení podle jiného právního předpisu6), předloží žadatel tento odborný
posudek k řízení o vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost předložení odborného
posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č.
2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do
5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k
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tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné
nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny
nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a dále na řízení o změnách povolení provozu, při
kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí,
pokud se nejedná o řízení o stanovení technické podmínky provozu nahrazující specifický
emisní limit.
(9) K řízení o vydání závazného stanoviska vyjádření podle odstavce 1 písm. b) a
odstavce 2 písm. b) a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení
projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto zákonu předloží žadatel rozptylovou studii
pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e). Povinnost předložení
rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v
příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu do 5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze
č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující
plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny
nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v
příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu do 1 MW. Povinnost předložení rozptylové studie se dále nevztahuje na případy, kdy
dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke
zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné
vyjádření krajského úřadu nebo stavebního úřadu.
(10) Žadatel o vydání závazného stanoviska vyjádření podle odstavce 2 písm. b) nebo
povolení záměru podle odstavce 3, jde-li o spalovací stacionární zdroj o jmenovitém
elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je povinen spolu se žádostí o vydání závazného
stanoviska přiložit odůvodněné posouzení splnění následujících podmínek:
a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,
b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení,
c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání
oxidu uhličitého.
(11) Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto
zákonu. V případě, že se povolení provozu vydává stavební úřad podle odstavce 3,
postupuje podle úpravy ve stavebním zákoně; požadavky na náležitosti žádosti
stanovené v příloze č. 7 k tomuto zákonu se použijí současně s požadavky na obsah
návrhu podle stavebního zákona.
§ 12
(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1
až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností 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
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látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním
znečištění přihlíží.
(2) Inspekce může vydat své vyjádření k vydání závazného stanoviska podle § 11 odst.
2 písm. c) a k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci,
pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. Vyjádření inspekce je podkladem pro
rozhodnutí krajského úřadu.
(3) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) a c) nebo §
11 odst. 3 a povolení provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle
jiného právního předpisu6), obsahuje podmínky umístění nebo provedení stacionárního zdroje
a umístění stavby pozemní komunikace. V případě uložení kompenzačních opatření na
stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo jiných
kompenzačních opatření zajišťujících snížení úrovně znečištění obsahuje závazné stanovisko
podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) také příslušná kompenzační opatření.
(1) Při vydání vyjádření, stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 a
při povolování záměru, jehož součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k
tomuto zákonu, vychází ministerstvo, krajský úřad, a obecní úřad obce s rozšířenou
působností a stavební úřady 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.
(2) Inspekce může vydat své vyjádření k řízení podle § 11 odst. 1 písm. c) a § 11
odst. 3, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem
nebo se stavebním úřadem nedohodne jinak. Vyjádření inspekce je podkladem pro
rozhodnutí krajského úřadu nebo stavebního úřadu.
(3) Povolení provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení
podle jiného právního předpisu6), obsahuje podmínky umístění nebo provedení
stacionárního zdroje.
(4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
kterými jsou
a) specifické emisní limity,
b) způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování,
c) emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu4), které je stacionární zdroj součástí,
d) provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2 k tomuto
zákonu;
provozní
řád
obsahuje
soubor
technickoprovozních
parametrů
a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k
předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s
podmínkami ochrany ovzduší,
e) technické podmínky provozu stacionárního zdroje, pokud nejsou obsahem provozního řádu
podle písmene d),
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f) podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
g) zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního
zdroje podle § 10 odst. 3,
h) kompenzační opatření, pokud byla uložena,
i) v případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a určení kategorií
odpadu, které lze spalovat, specifikaci minimálních a maximálních hmotnostních toků
nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální spalné teplo a maximální obsah
znečišťujících látek v nebezpečných odpadech, zejména polychlorovaných bifenylů,
pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů,
j) podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo řízení podle jiného
právního předpisu6), nebo
k) podmínky pro zkušební provoz podle stavebního zákona; nejdéle na 6 měsíců od zahájení
zkušebního provozu lze podmínky pro zkušební provoz stanovit odlišně od podmínek provozu
stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(5) Jsou-li splněny podmínky podle § 11 odst. 10 písm. a) až c), krajský úřad stanoví v
závazném stanovisku podmínku, na základě které bude v místě stacionárního zdroje vyhrazen
vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu
uhličitého postupem podle jiného právního předpisu6).
(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze
vydat územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného
stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení, společné povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních
předpisů6). Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k
předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle
stavebního zákona.
(6) Bez vyjádření podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze vydat
rozhodnutí o povolení záměru a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle
jiných právních předpisů6). Neuplatní-li dotčený orgán vyjádření do 30 dnů od doručení
žádosti, má se za to, že s žádostí souhlasí. K později uplatněným vyjádřením se
nepřihlíží. Bez povolení provozu nelze vydat povolení k předčasnému užívání stavby
nebo povolení zkušebního provozu podle stavebního zákona.
(7) Povolení provozu může krajský úřad nebo stavební úřad vydat na dobu časově
omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje. Má-li být ve
stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25
let a krajský úřad toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu
ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu stacionárních
zdrojů tepelně zpracovávajících odpad jako součást informačního systému kvality ovzduší
podle § 7.
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(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozního řádu, způsob uplatnění
kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje a pozemní
komunikace k úrovni znečištění podle § 11 odst. 5.
§ 13
Změna a zánik povolení provozu
(1) U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality
ovzduší podle § 9 odst. 1 identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu
stanoveného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1, prověří krajský úřad možnost zpřísnění nebo
stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu
nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez
vynaložení nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení
provozu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 3 přílohy č. 1
k tomuto zákonu, se za opatření vedoucí ke snížení úrovně znečištění bez vynaložení
nepřiměřených nákladů považuje, pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje
provozovatel nejlepší dostupné techniky. Snížení úrovně znečištění krajský úřad prokazuje na
základě rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e).
(2) Krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d), c) a
stavební úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 3, jím vydané povolení
změní, dojde-li ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek
pro provoz stacionárního zdroje podle § 12 odst. 4 a v případech podle § 37 odst. 6, § 38 odst.
1 a § 39 odst. 2.
(3) Vydané povolení se zruší, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu
delší než 8 let.
§ 16
Povinnosti osob
(1) Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva,
která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Doklad,
který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem, je povinna předat odběrateli vždy při první dodávce paliva a následně při
změně kvality paliva. Osoba uvádějící v České republice paliva na trh, odběratel a každý, kdo
v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení paliva na trh, je
povinen na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklad, který prokazuje splnění požadavků
na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Osoby uvádějící na
trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit údaje stanovené
prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku.
(2) Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším je povinna prokázat certifikátem podle jiného právního
předpisu12), že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární
zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu.
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(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje k dispozici jiné
osobě anebo dováží výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v
příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických
látek, je povinna zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických látek
způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného
materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud
zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení
podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění
ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
(6) Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu uvedeného v
prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve
kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) c) nebo podle § 11
odst. 3. Tepelné zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle
§ 32 odst. 1 písm. c).
(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb
nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování
tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje
na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek33)
prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který
není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
(8) Provozovatel plavidla je povinen používat k pohonu plavidla pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem.
(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat
ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu
o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
(10) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob
prokazování jejich plnění, obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv a rozsah údajů
ohlašovaných prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností.
§ 17
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
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v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem,
jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost
kouře podle § 4,
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv
stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo
paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu
stacionárního zdroje a jeho emisích,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností
a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a
surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního
zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem nebo stavebním úřadem podle §
11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a
který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními
požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto
zákonem; pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o
hospodaření energií33), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto
zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost
předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné
kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo
není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického
stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním
předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným
výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího
stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty
vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k
dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není
odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen
zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.
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(2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o
prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1,
avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje,
jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností
provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele
spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného
důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně
vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z
povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je
povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho
příslušenství a používaným palivům.
(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu je,
kromě povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících
tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně do
31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle jiného právního
předpisu11); provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu
stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost ohlašování souhrnné
provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného ve
vojenských objektech provozovaných Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací,
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem,
pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí
být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu
uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v případě, kdy se
postupuje podle § 11 odst. 5,
e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek vyšší úroveň
znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené
tímto zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději
do 48 hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o jejím
výskytu; mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo porucha na technologii ke
snižování emisí,
f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě technické závady na zdroji s
následkem nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem,
jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k
obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem, jeho
prováděcím právním předpisem a povolením provozu; povinnost odstavení neplatí pro
stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším
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provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie,
g) odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a
vyšším, pokud během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke
snižování emisí 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož odstavení by vedlo k vyšším
emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku
energie,
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90
dnů od data provedení tohoto měření,
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky jednorázového a
kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formě stanovené
prováděcím právním předpisem,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se
jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na provozovatele chovu
hospodářských zvířat, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a).
(5) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a
nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec
může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných
paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů
uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č.
11 k tomuto zákonu.
(6) Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je kromě
povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen
a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr reprezentativních vzorků odpadu,
a to pokud možno před jeho vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu nejméně 1 měsíce
po spálení odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekční odpad ze zdravotnické a
veterinární péče uzavřený v ochranných obalech,
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování odpadu, pokud je z měření
emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní limity do doby, než jsou odstraněny
příčiny tohoto stavu; opětovné zahájení provozu po odstranění příčin je možné při splnění
podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a
c) oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci.
(7) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní
evidence a náležitosti dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a referenční
finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti
výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím
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provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km.

§ 22
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje
(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo
povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny
uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud
provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou inspekce nebo
obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu
stacionárního zdroje. K uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických osob a
podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2
k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v
příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k
tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce o zastavení provozu tohoto zdroje.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 nemá
odkladný účinek.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží podle potřeby
opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu.
Povinnosti plynoucí z opatření ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu
stacionárního zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich právní
nástupce.
(5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez zbytečného odkladu
na vědomí příslušnému krajskému úřadu a stavebnímu úřadu.
§ 25
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 1
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním
předpisem,
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění požadavků na
kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,
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b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo
neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu,
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný
při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který
obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami,
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné
zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) nebo § 11 odst. 3, nebo tepelně
zpracuje odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c),
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do
provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají
vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje
stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo
dodavatelem,
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do
provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají
vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje
stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo
dodavatelem,
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo
technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b),
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliva
neurčená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu,
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která nesplňují
požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená
výrobcem stacionárního zdroje,
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1
písm. d),
l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo
obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji,
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používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním
provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně
znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e),
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační
opatření podle § 17 odst. 1 písm. f),
n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje
spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu,
o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede
pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu
technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly
nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií33), nepřipojí k dokladu
o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal,
p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není odborně
způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje,
r) jako odborně způsobilá osoba v rozporu s § 16 odst. 9 neohlásí ve stanovené lhůtě
ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, nebo
s) jako výrobce spalovacího stacionárního zdroje v rozporu s § 17a odst. 4 nevloží ve
stanovené lhůtě požadované údaje do databáze odborně způsobilých osob.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě přestupků
uvedených v odstavci 1 dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo v
rozporu s ním,
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek, u
kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu,
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje
souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c),
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. d),
e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek vyšší úroveň
znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, podle § 17
odst. 3 písm. e),
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f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické závady, která má za
následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz
stacionárního zdroje, nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e),
g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1
písm. d),
h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví stacionární zdroj v případě
jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady na zdroji s následkem
nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a vyšším, u
kterého během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke
snižování emisí 120 hodin, podle § 17 odst. 3 písm. g),
j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho
provedení podle § 17 odst. 3 písm. h),
k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu výsledky
jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím
právním předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i),
l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí podle §
17 odst. 3 písm. j), nebo
m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem
stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván odpad, se kromě přestupků uvedených v
odstavcích 1 a 2 dopustí přestupku tím, že
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a)
nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu,
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních
limitů nebo opětovně zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst. 6
písm. c).
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 1, bez platné
autorizace,
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo
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d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300
MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do
nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10.
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí přestupku tím, že
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 odst. 3.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravy
nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí,
aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní
hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím právním předpisem,
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl
tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2,
c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravy
nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí
označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu,
d) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 4 nevede
odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného motorového benzinu, motorové nafty a
jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých
pohonných hmot,
e) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 8 dováží
pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území
České republiky nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné
hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí
včas celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a
čas přijetí a stočení pohonných hmot,
f) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 11 neuvede
v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné
hmotě s přesností na jedno desetinné místo,
g) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nedosáhne požadovaného snížení
emisí podle § 20 odst. 1,
h) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nepodá zprávu o emisích podle §
20 odst. 3 nebo nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu
podle § 20 odst. 4, nebo nepodá oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení
emisí v průběhu kalendářního roku podle § 20e odst. 1,
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů k
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výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 9,
j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo
laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo
směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem.
(7) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m), podle
odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i) nebo podle odstavce 3 písm. b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2 písm. b) nebo
d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), p), r) nebo s), odstavce 2 písm. c),
f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d),
podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j),
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) nebo q)), podle
odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h),
e) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).
(8) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle odstavce 6
písm. g) lze uložit pokutu za nesnížení emisí skleníkových plynů, jejíž výše se stanoví jako
součin množství emisí skleníkových plynů v kilogramech, o které nebylo dosaženo
požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1, a částky 10 Kč.
§ 26
Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a § 25 odst. 6
písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů uvedených v
příloze č. 2 k tomuto zákonu, projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem
stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo nejsou
spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů,
který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak obecní úřad obce s
rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a obecní úřad obce s
rozšířenou působností vzájemně informují. Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6
písm. i) projednává inspekce.
(2) Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek spáchaný v souvislosti s provozem
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu zasílá inspekce bez
zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu a stavebnímu úřadu.
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(3) Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní úřad. Přestupky
uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst. 6 písm. a) až c) projednává Česká
obchodní inspekce.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem obce
s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z
pokuty uložené inspekcí připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost
pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k ochraně
životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky. Příjmy z pokut uložených inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a
Českou obchodní inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
§ 27
Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
(1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany
ovzduší
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) inspekce,
d) Česká obchodní inspekce,
e) krajské úřady,
f) stavební úřady,
f) g) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
g) h) obecní úřady,
h) i) celní úřady a
i) j) Ministerstvo zemědělství.
(2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní
úřady a Ministerstvo obrany.
(3) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem
přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány
sousedních států, vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v
oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a
krajskými úřady. Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů
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společného zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném
územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti
krajských a obecních úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší.
(5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, stavební úřad, obecní úřad obce
s rozšířenou působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na dodržování
ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných.
(6) Ministerstvo zdravotnictví
a) předkládá ministerstvu, na základě zhodnocení zdravotních rizik, návrhy ke zpřísnění
imisních limitů,
b) zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení a
řízení zdravotních rizik,
c) provádí účelová měření úrovně znečištění ve vybraných sídlech z hlediska ochrany zdraví
lidí pro potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí,
hodnocení a řízení zdravotních rizik podle jiného právního předpisu20) ; v rozsahu
dohodnutém s ministerstvem a na jeho žádost se rovněž podílí na posuzování úrovně
znečištění podle § 5 odst. 1.
_________________
34)
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.
§ 30
Zpřístupňování informací
(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu
srozumitelné informace o
a) úrovni znečištění,
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, včetně emisních
inventur a emisních projekcí a informací o metodice výpočtu emisní inventury a projekce,
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, v dostatečném
předstihu umožňujícím vznesení připomínek,
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, zejména v rámci
programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních řádů,
e) ochraně klimatického systému Země,
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a
povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí,
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g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům a
regulačním plánům územně plánovací dokumentaci.
(2) Příslušný krajský úřad, stavební úřad a ministerstvo informuje bez prodlení
veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové
hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto
případech poskytovány informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem. Ministerstvo v těchto případech bez prodlení informuje příslušné orgány
dotčených sousedních států.
(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům
Evropské unie a orgánům uvedeným v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika
vázána, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o
a) úrovni znečištění,
b) zdrojích a jejich emisích,
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování,
d) ochraně klimatického systému Země.
(4) Ministerstvo vyhláškou stanoví rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a
minimální rozsah textu, který je zveřejňován v případě překročení informativní prahové
hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty.

§ 40
Společná ustanovení
(1) Při rozhodování podle tohoto zákona o dvou nebo více stacionárních zdrojích v
rámci jedné provozovny4) vede orgán ochrany ovzduší společné řízení podle správního
řádu27).
(2)
Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), povolení provozu podle § 11
odst. 2 písm. d) a závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 se
nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle jiného právního předpisu28). Ostatní ustanovení tohoto zákona
tím nejsou dotčena. Vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) a závazného
stanoviska k provedení stavby podle § 11 odst. 3 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle jiného právního předpisu28), pokud se integrované povolení na
základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle stavebního zákona.
(2) Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) a § 11 odst. 3 se nevydá podle
tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení nebo v řízení o povolení záměru s integrovaným povolením
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podle jiného právního předpisu28). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
(3) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona
provozovateli přecházejí na právní nástupce provozovatele.
(4) Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů stanovující
technické požadavky a další podmínky vztahující se na výrobky podle jiného právního
předpisu jsou technickými předpisy podle tohoto jiného právního předpisu12).
(5) Na zařazování do Přechodného národního plánu a vyřazování z Přechodného
národního plánu podle § 37 se nevztahuje správní řád.
Příloha 2
Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11
odst. 2 písm. d) c) a podle § 11 odst. 3.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§6
(1) Podle tohoto zákona nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
anebo zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nelze převádět z vlastnictví státu na jiné osoby
a) zemědělské pozemky6), na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle jiného
právního předpisu7) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b) zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem obce nebo
regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými
stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s
výjimkou zemědělských pozemků
1. převáděných podle § 7 nebo § 10 odst. 1 nebo 2,
2. převáděných se souhlasem obce nebo kraje na osoby, které mají podle
schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu podle § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3. převáděných se souhlasem obce nebo kraje směnou za jiné nemovitosti podle §
17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
4. určených platnou územně plánovací dokumentací nebo již využitých ke zřízení
technické infrastruktury8); v případě pochybností vydá na základě žádosti Státního
pozemkového úřadu vyjádření příslušný úřad územního plánování stavební úřad,
c) zemědělské pozemky určené k řešení podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, u kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení
pozemkových úprav,
d) majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního
předpisu10),
e) zemědělské pozemky ve vojenských újezdech11),
f) zemědělské pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních
rezervacích a na územích národních parků; dále nelze převádět zemědělské pozemky v
přírodních rezervacích a v přírodních památkách, s výjimkou zemědělských pozemků, k
jejichž zcizení vydalo souhlas Ministerstvo životního prostředí podle jiného právního
předpisu12),
g) pozemky, u nichž bylo Státním pozemkovým úřadem zahájeno správní řízení
podle § 3 odst. 3, do doby vydání pravomocného rozhodnutí, nebo
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h) pozemky tvořící rezervu státních pozemků podle § 3 odst. 1 písm. b).
(2) Na žádost Státního pozemkového úřadu sdělí příslušný správní úřad písemně do 30
dnů, zdali pozemky, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z
převodu vyloučeny. Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech podle odstavce
1 písm. c), e) a f) nevyžaduje.
(3) Zemědělské pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět,
pominou-li důvody, které brání převodu nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené
podle odstavce 2 sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a) a
f).
§7
(1) Státní pozemkový úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je
příslušný hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se
nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích osob, a to jde-li
o pozemky
a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění
veřejně prospěšnou stavbou,
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,
e) v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem obce
nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných
opatření anebo již k těmto účelům využité,
f) nacházejí-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na území třetích zón
národních parků a jsou-li v zastavěném území8) nebo zastavitelné ploše8); písemnou žádost
týkající se bezúplatného převodu těchto typů pozemků lze podat nejpozději do 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví
bezúplatně převede
a) silniční pozemky15) pod místními komunikacemi nebo pod účelovými
komunikacemi, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní,
b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17)
související se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.
(3) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví
bezúplatně převede, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o převedení
těchto pozemků nepožádala obec, zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit,
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a) v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b) v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění
veřejně prospěšnou stavbou,
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje,
e) v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo
regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření
anebo již k těmto účelům využité.
(4) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví
bezúplatně převede
a) silniční pozemky15) pod silnicemi II. a III. třídy, s nimiž je příslušný hospodařit,
pokud tento kraj uvedené silnice vlastní,
b) silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17)
související se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.
(5) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v
katastru nemovitostí v podobě parcely, převede se tato část určená geometrickým plánem s
tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí v případě
odstavce 2 obec a v případě odstavce 4 kraj.
§8
(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění
stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce,
kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je
obec povinna zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec
převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu obce nebo
změny regulačního plánu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže
nebude možné pozemek převést zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna
ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši ceny
pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které
byl pozemek obci převeden, a podle současného způsobu využití pozemku. Totéž platí i v
případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1
písm. e) a pozemek nebyl k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných
opatření využit.
(2) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění
stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví kraje podle
§ 7 odst. 3 písm. a), b) nebo c), kterým by zamýšlená stavba nebyla veřejně prospěšnou
stavbou, je kraj povinen zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých
byl na kraj převeden, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti změny územního
plánu nebo změny regulačního plánu nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění
stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože je ve vlastnictví třetí osoby, je
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kraj povinen ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve
výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy,
podle které byl pozemek kraji převeden, a podle současného způsobu využití pozemku.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu
pozemku do vlastnictví kraje podle § 7 odst. 3 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci veřejné
zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření využit.
(4) V případě zrušení školy nebo školského zařízení zřízeného krajem je kraj povinen
přednostně nabídnout Státnímu pozemkovému úřadu nemovité věci, které byly obci nebo
kraji bezúplatně převedeny Pozemkovým fondem České republiky podle jiného právního
předpisu36) za účelem jejich potřebnosti pro činnost školy nebo školského zařízení zřízených
tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle jiného právního
předpisu37).
(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 platí po dobu 10 let ode dne provedení
vkladu vlastnického práva k zemědělskému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch
obce nebo kraje.
§ 10
Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo
vlastníka stavby, která se na pozemku nachází
(1) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti obce do jejího
vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely nacházející se v
jejím katastrálním území,
a) nachází-li se v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, případně koridoru, a
je-li pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této
obce a stavebníkem je obec, nebo
b) nachází-li se v zastavěném území a podle platného územního plánu obce v ploše
veřejného prostranství podle zákona o obcích.
(2) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví
zemědělský pozemek nebo jeho nezbytnou oddělenou část v podobě parcely v zastavěném
území nebo v zastavitelné ploše určený pro projekty rozvoje území určených pro průmyslové
využití schválené vládou, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o
převedení tohoto pozemku nepožádala obec.
(3) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě
spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitou věcí,
a) zemědělský pozemek, na němž je tato stavba umístěna, pokud je vlastník,
popřípadě spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto pozemku, nebo
b) zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s
pozemkem, na němž je tato stavba umístěna, jde-li o pozemek funkčně spojený s touto
stavbou a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem.
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(4) Státní pozemkový úřad může vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která
je nemovitou věcí, převést jiný zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě
parcely, pokud jsou s touto stavbou funkčně spojeny a vlastník, popřípadě spoluvlastník
stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.
(5) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě
spoluvlastníkovi pozemku, jehož součástí je stavba, která byla do 31. prosince 2013
samostatnou nemovitostí, sousedící zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen
a žadatel je jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část takového pozemku v podobě
parcely. Státní pozemkový úřad může tomuto vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi
pozemku převést jiný zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je
jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část tohoto pozemku v podobě parcely.
§ 21
Společná ustanovení
(1) Pro účely tohoto zákona se nájemcem rozumí i pachtýř, nájmem se rozumí i pacht,
podnájemcem se rozumí i podpachtýř a nájemní smlouvou se rozumí i pachtovní smlouva.
(2) Údaje katastru nemovitostí potřebné pro činnost Státního pozemkového úřadu
podle tohoto zákona poskytují zeměměřické a katastrální orgány bezúplatně.
(3) Ustanovení § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
použije na postup Státního pozemkového úřadu pouze v případech, kdy nezbytné náklady
spojené s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků souvisí s řízením o vydání
pozemků do vlastnictví oprávněné osoby nebo poskytnutím náhrady podle zákona č.
229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(4) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby nebo změna
rozhodnutí o umístění stavby, rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje nebo rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona nebo jeho
změna. Pokud se v tomto zákoně užívá pojem převod pozemku, rozumí se tím také převod
spoluvlastnického podílu na pozemku.
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Platné znění dotčeného ustanovení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z
nabytí nemovitých věcí, s vyznačením navrhovaných změn
§ 15
Směrná hodnota
(1) Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází
nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel,
stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.
(2) Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází výlučně z ceny určené podle
bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené
podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky
a) nejsou zastavěny,
b) netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
c) nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a
d) nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu o povolení záměru podle
stavebního zákona určeny k zastavění.
(3) Směrná hodnota se určuje u
a) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo
stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
b) stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto
stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční
celek,
c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u
pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
d) nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),
e) pozemku,
1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
2. na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a
3. k němuž není zřízeno právo stavby.
(4) Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná hodnota se neurčuje u
a) lesního pozemku s lesním porostem,
b) pozemku, který je vodní plochou,
c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
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d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.
(5) Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesouladu mezi druhem pozemku
uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.
(6) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

464

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), s vyznačením
navrhovaných změn
§ 26
Obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků
(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny skladovat
pyrotechnické výrobky
a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším
balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo
pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle
bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,
b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno
jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení
podle § 13 nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení
pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,
e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení
pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a
f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno
ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad
výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.
(2) Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladu, příručním
skladu nebo v prodejní místnosti. Hospodářský subjekt může skladovat pyrotechnické
výrobky v příručním skladu nebo prodávat a skladovat v prodejní místnosti, pouze pokud byly
tyto prostory k tomuto účelu povoleny podle jiného právního předpisu13) stavebního zákona.
(3) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí vedou evidenci
skladovaných pyrotechnických výrobků. Obsah evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.
(4) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, zajistí
hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zákaz kouření, manipulace s
otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly
způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků,
jejichž návod k použití to nevylučuje.
§ 28
Skladování ve skladech
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Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladech povolených k
tomuto účelu podle jiného právního předpisu13) stavebního zákona a současně splňujících
požadavky, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Ministerstvo
vyhláškou stanoví úpravu jednotlivých stavebních částí skladu, vybavení skladu zařízením
elektronické zabezpečovací signalizace, konstrukce stěn, přepážek, zárubní, dveří,
výfukových ploch a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu, podlah,
požadavky na okolí skladu, bezpečnostní vzdálenost a obložnost, požární zabezpečení skladu
včetně zákazu kouření a ochranu skladu před účinky vnějších vlivů.
_________________
13)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a
o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 31
(1) Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část výstavbou nebo
změnou užívání dokončené stavby (dále jen „nový objekt“), zpracuje za podmínek
stanovených v § 5 odst. 1 a 2 návrh na zařazení a posouzení rizik závažné havárie a předloží
je krajskému stavebnímu úřadu souběžně s podáním žádosti o 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) návrhu na povolení záměru. Pro zpracování návrhu na zařazení a
posouzení rizik závažné havárie se použijí § 5 odst. 4 a 5 a § 9 odst. 1 a 2 obdobně.
(2) Krajský Stavební úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem
podle odstavce 1 a rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodne o zařazení objektu
do skupiny A nebo do skupiny B. Pro zařazení do skupiny A nebo do skupiny B se § 6 odst. 3
použije obdobně. Rozhodnutí o návrhu na povolení záměru zašle po právní moci stavební
úřad na vědomí krajskému úřadu.
(3) Krajský Stavební úřad zajistí zpracování posudku k posouzení rizik závažné
havárie předloženého provozovatelem podle odstavce 1 pověřenou právnickou osobou. Při
zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně,
lhůta pro zpracování posudku však nesmí být delší než 20 dnů; v odůvodněných, zejména
složitých případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o dalších 20 dnů.
(4) V rozhodnutí o povolení záměru stanoví stavební úřad s ohledem na
požadavky tohoto zákona podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do
zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.
§ 32
(1) Provozovatel nového objektu zařazeného podle § 31 odst. 2 zpracuje bezpečnostní
program nebo bezpečnostní zprávu a jejich návrh předloží ke schválení krajskému
stavebnímu úřadu nejpozději 5 měsíců před uvedením nového objektu do zkušebního
provozu; v případě, že se zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží návrh
bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému stavebnímu
úřadu ve stejné lhůtě před vydáním uvedením do užívání podle stavebního zákona16)
kolaudačního rozhodnutí. Kolaudačním rozhodnutím stavební úřad rozhodne o návrhu
na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a toto rozhodnutí
zašle po právní moci na vědomí krajskému úřadu.
(2) Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před nabytím právní
moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní
zprávy; v případě, že se zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy k
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žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona16). Provozovatel nesmí nový
objekt uvést do užívání bez pravomocného rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu
nebo bezpečnostní zprávy.
(3) Provozovatel nového objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B
zpracuje plán fyzické ochrany a zašle jej krajskému úřadu a krajskému ředitelství Policie
České republiky na vědomí nejpozději v den uvedení nového objektu do zkušebního provozu;
v případě, že se zkušební provoz neprovádí, provozovatel zašle plán fyzické ochrany
krajskému úřadu a krajskému ředitelství Policie České republiky na vědomí nejpozději v den
uvedení nového objektu do užívání podle stavebního zákona16).
(4) Provozovatel nového objektu zařazeného do skupiny B zpracuje a ve lhůtě uvedené
v odstavci 3 předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje vnitřní
havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího
havarijního plánu.
§ 43
Orgány veřejné správy
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,
d) Česká inspekce životního prostředí,
e) krajské úřady,
f) stavební úřady,
f) g) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
g) h) hasičské záchranné sbory krajů a
h) i) krajské hygienické stanice.
§ 47
Český báňský úřad a obvodní báňské úřady
(1) Český báňský úřad zajišťuje koordinaci mezi obvodními báňskými úřady a
ostatními orgány integrované inspekce, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektu
společného zájmu energetické infrastruktury30) a jako dotčený orgán na úseku prevence
závažných havárií vydává ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů
společného zájmu energetické infrastruktury závazné stanovisko podle § 49 odst. 3.
(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 v řízení o povolení podle stavebního zákona pro stavby
projektů společného zájmu energetické infrastruktury vyjádření podle § 49 odst. 3.
(2) Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií a
zajišťuje
a) odbornou technickou podporu při posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti
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dokumentů zpracovaných podle § 10, 12 a 13,
b) plnění úkolů orgánu integrované inspekce podle § 39 odst. 2.
__________________
30)
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.
§ 49
Krajské úřady
(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim
provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a
jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do
skupiny B podle § 35 odst. 1.
(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při
projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním
řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem
objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B.
(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku
závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve
stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby
podle stavebního zákona16) v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví
podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo
užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.
(4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a
omezení jejich následků při
a) umístění nových objektů,
b) provádění změn existujících objektů a
c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a
oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a
územími chráněnými podle jiných právních předpisů22), a to při územním plánování podle
stavebního zákona16).
(5) (3) U existujících objektů zajišťuje krajský úřad v případě potřeby přijetí
dodatečných opatření souvisejících s cílem snižovat riziko vzniku závažné havárie.
(6) (4) Krajský úřad rozhodne o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud
opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na
životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě
uložených provozovateli podle § 42 odst. 1, mají vážné nedostatky. Krajský úřad rozhodne o
zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel prokazatelně neplní povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě ve stanovených lhůtách a na požadované
odborné úrovni a pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a
zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k nim již došlo.
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§ 49a
Stavební úřady
(1) Stavební úřady zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané
jim provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto
návrhů a jiných dokumentů,
(2) Rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o zařazení objektu do
skupiny A nebo do skupiny B podle § 31 odst. 2, kolaudačním rozhodnutím rozhodují o
návrhu na schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle § 32
odst. 1.
(3) Stavební úřady zajišťují zpracování posudku k posouzení rizik podle § 31
odst. 3.
§ 51
(1) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí přestupku tím, že
a) nezpracuje seznam podle § 3 odst. 2 písm. a) nebo § 55 odst. 7,
b) nepřezkoumá seznam podle § 55 odst. 4 nebo 6,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 55 odst. 7 nezpracuje protokol o nezařazení nebo
tento protokol neuchová,
d) v rozporu s § 4 odst. 2 nebo § 55 odst. 6 nezajistí aktualizaci protokolu o
nezařazení,
e) nepředloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci ve stanovené lhůtě
krajskému úřadu podle § 4 odst. 3 nebo § 55 odst. 6,
f) neposkytne údaje nutné pro řízení rizika v objektech určených krajským úřadem
podle § 7 odst. 1 v rámci vzájemné výměny údajů podle § 7 odst. 3,
g) neohlásí vznik závažné havárie podle § 36 odst. 1 písm. a), nebo
h) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) nezpracuje hlášení o vzniku závažné havárie nebo
toto hlášení nedoručí krajskému úřadu ve stanovené lhůtě.
(2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 3, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 6 nebo 7 nepředloží návrh na
zařazení ve stanovené lhůtě krajskému úřadu,
b) v rozporu s § 8 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) nepředloží návrh na změnu
zařazení ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nebo neuvědomí krajský úřad o připravovaném
návrhu na změnu zařazení,
c) v rozporu s § 9 odst. 1, § 31 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. a) neprovede posouzení
rizik závažné havárie,
d) nepředloží posouzení rizik závažné havárie ve stanovené lhůtě krajskému
stavebnímu úřadu podle § 31 odst. 1,
e) v rozporu s § 21 odst. 1 nebo § 32 odst. 3 nezpracuje plán fyzické ochrany,
f) nezašle plán fyzické ochrany krajskému úřadu nebo krajskému ředitelství Policie
České republiky ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 3 nebo § 32 odst. 3,
g) v rozporu s § 22 odst. 1 nepřijme nebo nezajistí bezpečnostní opatření pro fyzickou
ochranu objektu,
h) neprovede funkční zkoušky bezpečnostních opatření podle § 22 odst. 2,
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i) uvede nový objekt do zkušebního provozu nebo do užívání v rozporu s § 32 odst. 2,
j) nezajistí pojištění odpovědnosti podle § 33 odst. 1,
k) nesjedná pojištění odpovědnosti ve lhůtě podle § 33 odst. 2 nebo jej sjedná v
rozporu s § 33 odst. 3,
l) nepředloží krajskému úřadu ve stanovené lhůtě ověřenou kopii smlouvy o pojištění
odpovědnosti nebo pojistky podle § 33 odst. 4,
m) neoznámí krajskému úřadu změny v pojištění odpovědnosti nebo jeho zánik podle
§ 33 odst. 5,
n) nezpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie podle § 36 odst.
2,
o) nepředloží návrh konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie krajskému
úřadu ke schválení ve stanovené lhůtě podle § 36 odst. 3,
p) v rozporu s § 36 odst. 4 neaktualizuje informace obsažené v konečné zprávě o
vzniku a dopadech závažné havárie nebo tyto aktualizované informace nepředloží krajskému
úřadu ke schválení,
q) v rozporu s § 37 odst. 2 neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, nebo
r) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím krajského úřadu o
opatření k nápravě podle § 42 odst. 1.
(3) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b)
nezpracuje bezpečnostní program,
b) nepředloží návrh bezpečnostního programu ve stanovené lhůtě krajskému
příslušnému úřadu ke schválení podle § 10 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst.
5 písm. b),
c) v rozporu s § 11 odst. 1 nepřezkoumá bezpečnostní program, nepořídí o tomto
přezkumu záznam, tento záznam neuchová nebo jeho stejnopis nezašle krajskému úřadu,
d) v rozporu s § 11 odst. 2, § 14 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí
aktualizaci bezpečnostního programu nebo nepředloží tuto aktualizaci krajskému úřadu ke
schválení, nebo
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostním programem podle § 15 odst. 1,
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho
vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostním programem.
(4) Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5 písm. b)
nezpracuje bezpečnostní zprávu,
b) nepředloží návrh bezpečnostní zprávy ve stanovené lhůtě krajskému nebo
stavebnímu úřadu ke schválení podle § 12 odst. 5, § 14 odst. 1, § 32 odst. 1 nebo § 55 odst. 5
písm. b),
c) nezajistí posouzení bezpečnostní zprávy, nezpracuje zprávu o posouzení
bezpečnostní zprávy nebo tuto zprávu nepředloží krajskému úřadu ke schválení podle § 13
odst. 1,
d) v rozporu s § 14 odst. 2 nebo 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci
bezpečnostní zprávy nebo nepředloží tuto aktualizaci krajskému úřadu ke schválení,
e) nepostupuje v souladu s bezpečnostní zprávou podle § 15 odst. 1,
f) v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho
vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostní zprávou,
g) v rozporu s § 23 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje vnitřní
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havarijní plán,
h) nepředloží vnitřní havarijní plán ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a hasičskému
záchrannému sboru kraje podle § 23 odst. 6, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b),
i) nepostupuje v souladu s vnitřním havarijním plánem podle § 24 odst. 1,
j) neprověří vnitřní havarijní plán podle § 25 odst. 1,
k) v rozporu s § 25 odst. 2, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst. 4 nezajistí aktualizaci
vnitřního havarijního plánu,
l) nepředloží aktualizaci vnitřního havarijního plánu ve stanovené lhůtě krajskému
úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje podle § 25 odst. 3, § 37 odst. 4 nebo § 55 odst.
4,
m) v rozporu s § 27 odst. 1, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b) nezpracuje
podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu,
nebo
n) nepředloží podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování
vnějšího havarijního plánu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu a hasičskému záchrannému
sboru podle § 27 odst. 3, § 32 odst. 4 nebo § 55 odst. 5 písm. b).
(5) Provozovatel nebo uživatel objektu se dopustí přestupku tím, že v řízeních o
zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, o změně zařazení objektu do příslušné
skupiny nebo o vyřazení objektu ze skupiny A nebo ze skupiny B, o schválení návrhu
bezpečnostní dokumentace nebo návrhu zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie uvede
nepravdivý nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo písm. g) nebo h)
nebo odstavce 2 písm. n) až q),
b) 700000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo d) nebo písm. j) až
m),
c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2 písm. a)
nebo b) nebo písm. e) až i),
d) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. r) nebo odstavců 3 až 5.
§ 52
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad, s výjimkou přestupků
podle § 51 odst. 3 písm. e), § 51 odst. 4 písm. e) a i), které projednává Česká inspekce
životního prostředí.
(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
(3) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí jsou příjmem rozpočtu
Státního fondu životního prostředí České republiky.
§ 53
Společná ustanovení
(1) Náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo
posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.
(2) Působnosti stanovené krajskému úřadu tímto zákonem jsou výkonem přenesené
působnosti.
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(3) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí, stavební
řízení nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo
společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
16)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. .../2020 Sb., stavební zákon.
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění
zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
§9
Povolení
(1) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností souvisejících s využíváním
jaderné energie:
a) umístění jaderného zařízení, pokud nevyžaduje povolení záměru podle stavebního
zákona,
b) výstavba jaderného zařízení,
c) první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem,
d) první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem,
e) uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru,
f) provoz jaderného zařízení,
g) jednotlivé etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení a
h) provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou
ochranu jaderného zařízení.
(2) Povolení Úřadu je nutné k vykonávání těchto činností v rámci expozičních situací:
a) výstavba pracoviště IV. kategorie kromě pracoviště s jaderným zařízením,
b) provoz pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie,
c) provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících radiační ochranu,
monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie
a pracoviště IV. kategorie; prováděcí právní předpis stanoví výčet změn ovlivňujících radiační
ochranu, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III.
kategorie a pracoviště IV. kategorie,
d) jednotlivé etapy vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV.
kategorie,
e) uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, nestanoví-li tento zákon jinak,
f) nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to
1. výroba zdroje ionizujícího záření kromě výroby generátoru záření, který je
nevýznamným zdrojem ionizujícího záření,
2. dovoz zdroje ionizujícího záření kromě dovozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní
potřebu nebo dovozu generátoru záření,
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3. vývoz zdroje ionizujícího záření kromě vývozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní
potřebu, vývozu nevýznamného a drobného zdroje a vývozu generátoru záření,
4. distribuce zdroje ionizujícího záření kromě distribuce generátoru záření,
5. instalace nebo uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření kromě instalace nebo
uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření, které provádí osoba oprávněná používat zdroj
ionizujícího záření a které není spojeno s vyšším rizikem ozáření než běžné používání,
6. provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje,
7. používání zdroje ionizujícího záření kromě používání spotřebního výrobku s
přidaným radionuklidem, jehož výroba, dovoz nebo vývoz byly povoleny, zdroje ionizujícího
záření, který je nedílnou součástí technologických celků nebo provozních médií na pracovišti,
k jehož provozu je uživatel oprávněn na základě povolení podle písmene b), zdroje
ionizujícího záření používaného pouze v rozsahu, k němuž je uživatel oprávněn na základě
jiných povolení, a používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem nebo
bylo Úřadu ohlášeno,
8. hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření zkouškami zdroje ionizujícího záření
ke schválení typu výrobku, posuzováním shody vlastností zdroje ionizujícího záření podle
jiného právního předpisu7), přejímací zkouškou zdroje ionizujícího záření s výjimkou
otevřených radionuklidových zdrojů a zkouškou dlouhodobé stability zdroje ionizujícího
záření,
9. opravy a servis zdroje ionizujícího záření kromě oprav a servisu generátoru záření,
které nemohou být spojeny s ozářením fyzické osoby, a oprav a servisu prováděných
držitelem povolení k používání tohoto zdroje, není-li oprava spojena s vyšším potenciálním
ozářením než běžný provoz, a
10. nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se
získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích,
g) přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě
nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku,
h) vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to
1. provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu,
2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z
přírodního zdroje záření a na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu,
3. monitorování pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, výpustí z tohoto
pracoviště, jeho okolí, okolí úložiště radioaktivního odpadu po uzavření úložiště
radioaktivního odpadu, odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se
získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem
radioaktivního nerostu a monitorování pro účely umisťování nebo výstavby jaderného
zařízení,
4. zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou (dále jen „soustavný dohled“)
dohlížející osobou,
5. měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence
pronikání radonu do stavby podle § 98 nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě
podle § 99 a stanovení radonového indexu pozemku podle § 98,
6. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle § 100 odst. 2
písm. a) a ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních
radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými
místnostmi (dále jen „stavební materiál“), podle § 101 odst. 2 písm. a), a
7. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště
s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b),
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i) poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie
kromě případů, kdy je činnost vykonávána ojediněle nebo hrozí nebezpečí z prodlení a kdy
provozovatel kontrolovaného pásma zajistí všechny požadavky radiační ochrany pracovníků,
kteří tuto činnost vykonávají,
j) dodávání stavebního materiálu na trh, překročí-li efektivní dávka reprezentativní
osoby z užívání stavebního materiálu 1 mSv za rok ze zevního ozáření; prováděcí právní
předpis stanoví výčet stavebních materiálů, a
k) mísení radioaktivních látek uvolňovaných z pracoviště podle § 93 odst. 1 písm. b) za
účelem jejich opakovaného použití nebo recyklace.
(3) Povolení Úřadu je nutné k těmto činnostem v oblasti nakládání s radioaktivním
odpadem:
a) nakládání s radioaktivním odpadem, s výjimkou shromažďování, třídění a skladování
radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním
nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem,
b) uzavření úložiště radioaktivního odpadu,
c) zpětný dovoz radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného
z České republiky nebo jeho zpětný transfer z členského státu Euratomu a
d) dovoz radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transfer z členského státu
Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využití.
(4) Povolení Úřadu je nutné k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky, a to k
a) přepravě štěpné látky; prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro určení štěpných
látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich klasifikaci a požadavky, které musí splňovat, a
vymezí technické požadavky pro určení obalového souboru k přepravě štěpných látek a
požadavky na něj kladené,
b) přepravě radioaktivní látky; prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro určení
radioaktivních látek, jejichž přeprava podléhá povolení, jejich klasifikaci a požadavky, které
musí splňovat, a vymezí technické požadavky pro určení obalového souboru k přepravě
radioaktivních látek a požadavky na něj kladené,
c) přepravě radioaktivní nebo štěpné látky za zvláštních podmínek, nelze-li s ohledem
na hospodářské a společenské podmínky splnit všechny požadavky stanovené tímto zákonem
nebo jiným právním předpisem8) a tyto požadavky jsou nahrazeny zvláštními požadavky,
které zajišťují, že úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a zvládání
radiační mimořádné události při přepravě je stejná nebo vyšší, a
d) přeshraniční přepravě radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,
přesahuje-li jejich aktivita a hmotnostní aktivita radionuklidů v nich obsažených zprošťovací
úrovně stanovené prováděcím právním předpisem a je-li státem původu, státem určení nebo
prvním státem průvozu Euratomu Česká republika, s výjimkou přepravy radioaktivního
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odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva z členského státu Euratomu do České republiky
nebo jeho průvozu přes Českou republiku, není-li Česká republika prvním státem Euratomu,
na jehož území radioaktivní odpad nebo vyhořelé jaderné palivo vstupují.
(5) Povolení Úřadu je nutné k těmto činnostem v oblasti nešíření jaderných zbraní:
a) nakládání s jaderným materiálem a
b) dovoz nebo vývoz jaderné položky nebo průvoz jaderného materiálu a vybrané
položky v jaderné oblasti.
(6) Povolení Úřadu je nutné k
a) odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště
důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (dále jen „vybraný pracovník“) a
b) přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla
provedena podle tohoto zákona (dále jen „registrant“).
(7) Povolení Úřadu je nutné k úplnému vyřazení.
(8) Činnost, k níž je nutné povolení Úřadu s výjimkou činnosti podle odstavce 2 písm.
h) a i) a odstavce 6, není službou podle zákona o volném pohybu služeb. Povolení Úřadu je
třeba též k činnosti vykonávané osobou, která má sídlo nebo bydliště na území jiného
členského státu Evropské unie a je držitelem oprávnění k výkonu této činnosti v tomto státě.

§ 98
Prevence pronikání radonu do stavby
(1) Každý, kdo navrhuje umístění povolení nové stavby nebo přístavby s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.
(2) Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o navrhuje povolení provedení změny dokončené
stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v
užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou
změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající
stavbě.
(3) Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba
umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny
vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno
preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob stanovení radonového indexu pozemku.
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§ 208
Úřad
a) vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností a přijímá ohlášení
činností,
b) schvaluje typy obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání radioaktivní
nebo štěpné látky, zdrojů ionizujícího záření a dalších výrobků,
c) uděluje oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné
bezpečnosti a radiační ochrany,
d) schvaluje dokumentaci k povolované činnosti,
e) stanovuje zónu havarijního plánování,
f) sleduje a posuzuje stav ozáření a reguluje ozáření fyzických osob včetně ozáření z
přírodního zdroje záření a zpracovává ve spolupráci s dotčenými správními úřady národní
plány k řešení situací a informování o nich,
g) vydává, eviduje a ověřuje osobní radiační průkazy,
h) vede seznamy a rejstříky v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího
záření včetně seznamů a rejstříků v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána,
i) stanoví projektovou základní hrozbu,
j) vykonává funkci úřadu pro mezinárodní ověřování všeobecného zákazu jaderných
zkoušek,
k) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti, v oboru své působnosti
poskytuje informace Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, Evropské komisi a dalším
orgánům Evropské unie a Euratomu a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z
předpisů Evropské unie a Euratomu týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního
hodnocení státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a nakládání s
jaderným materiálem a vysokoaktivním zdrojem,
l) rozhoduje o zajištění nakládání s jadernou položkou, zdrojem ionizujícího záření nebo
s radioaktivním odpadem v případech, kdy je s nimi nakládáno v rozporu s právními předpisy
nebo kdy není odstraňován vzniklý stav, a to včetně případů, kdy byly nalezeny, a v případě
potřeby organizuje vyhledávání takových zdrojů ionizujícího záření,
m) předkládá vládě a veřejnosti jednou za rok zprávu o své činnosti a výroční zprávu o
monitorování radiační situace na území České republiky,
n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z
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hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících s
využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních situací,
o) poskytuje informace v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým
jaderným palivem,
p) vydává závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí ke stavbě vyjádření v řízení o
návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona na pozemku, kde je umístěno
uzavřené úložiště radioaktivního odpadu; Úřad v závazném stanovisku vyjádří ve vyjádření
posoudí, zda je zamýšlený záměr z hlediska zájmu na zajišťování radiační ochrany nebo
monitorování radiační situace přípustný a stanoví uvede podmínky zajištění radiační ochrany
nebo monitorování radiační situace, za kterých lze tento záměr provést,
q) vydává závazné stanovisko vyjádření pro řízení a jiné úkony týkající se jaderného
zařízení podle stavebního zákona,
r) poskytuje informace o významných poznatcích získaných v rámci své činnosti při
kontrole a z hlášení o radiační mimořádné události a radiologické události, včetně informací
týkajících se odůvodnění činnosti, regulace zdrojů ionizujícího záření a radiační ochrany,
s) zpracovává a aktualizuje národní akční plán pro regulaci ozáření obyvatel z radonu a
stanovuje koncepci pro řízení existujících expozičních situací,
t) informuje obyvatelstvo o možných rizicích z ozáření ze zdroje vody pro individuální
zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobujícího méně než 50 osob,
pokud není tato voda dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost.
§ 228
(1) Úřad vydává závazné stanovisko vyjádření pro rozhodnutí a jiné úkony
stavebního úřadu vydávané podle stavebního zákona a jejich změny, týkají-li se stavby
a) nacházející se v areálu jaderného zařízení, není-li součástí jaderného zařízení nebo
samostatným jaderným zařízením, nebo
b) dopravní nebo technické infrastruktury nacházející se vně areálu jaderného zařízení s
možným vlivem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost,
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události nebo zabezpečení
jaderného zařízení.
(2) Závazné stanovisko Vyjádření podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby, ke
kterým bylo vydáno povolení podle tohoto zákona.
(3) Úřad závazným stanoviskem vyjádří ve vyjádření podle odstavce 1 posoudí, zda
je zamýšlený záměr z hlediska zájmu na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události
nebo zabezpečení jaderného zařízení přípustný a stanoví uvede podmínky zajištění jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání
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radiační mimořádné události nebo zabezpečení jaderného zařízení, za kterých lze tento záměr
provést.
(4) Stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní
radionuklidy nebo stavby, které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům,
které jsou jaderným zařízením, a stavby podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou nezpůsobilé k
posouzení autorizovaným inspektorem.

Příl.1
Dokumentace pro povolovanou činnost
1.
Činnosti související s využíváním jaderné energie
a) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je umístění jaderného zařízení,
pokud nevyžaduje rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, je následující:
1. program systému řízení,
2. zadávací bezpečnostní zpráva,
3. analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany,
4. záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení,
5. program monitorování,
6. záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události,
7. návrh koncepce bezpečného ukončení provozu,
8. popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby,
9. zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení.
b) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení, je
následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. program kontrol pro etapu výstavby,
4. předběžná bezpečnostní zpráva,
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních
tříd,
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků včetně popisu kvalifikace pracovníků,
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků,
8. program výstavby jaderného zařízení včetně harmonogramu,
9. předběžný plán uvádění jaderného zařízení do provozu,
10. předběžné pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti,
11. předběžný plán zajištění fyzické ochrany,
12. koncepce bezpečného ukončení provozu povolovaného zařízení včetně způsobu
nakládání se vzniklým radioaktivním odpadem,
13. program monitorování,
14. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro období od zahájení výstavby
jaderného zařízení do zahájení jeho vyřazování z provozu,
15. vnitřní havarijní plán,
16. stanovení zóny havarijního plánování,
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17. předběžný program řízeného stárnutí,
18. doklad o zajištění financování nakládání s radioaktivním odpadem, bude-li při
činnosti vznikat,
19. vyhodnocení zajišťování kvality při přípravě výstavby jaderného zařízení,
20. popis způsobu zajišťování kvality realizace výstavby,
21. zásady zajišťování kvality etap životního cyklu jaderného zařízení následujících po
výstavbě.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 11, 13, 15 a 16 schvaluje Úřad.
Pokud se pro jaderné zařízení nevydává povolení podle § 9 odst. 1 písm. a), je součástí
dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení, také
dokumentace uvedená v části 1. písm. a) této Přílohy.
c) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první fyzikální spouštění jaderného
zařízení s jaderným reaktorem, je následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. program provozních kontrol,
4. provozní bezpečnostní zpráva pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení s
jaderným reaktorem,
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních
tříd,
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků včetně popisu kvalifikace pracovníků,
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků,
8. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného reaktoru,
9. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a
vnitřních předpisů k následující etapě životního cyklu jaderného zařízení,
10. program fyzikálního spouštění včetně harmonogramu,
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti,
12. plán zajištění fyzické ochrany,
13. vyjádření o provedení všech prověření zajištění připravenosti k odezvě na radiační
mimořádnou událost v zóně havarijního plánování podle § 156 odst. 2 písm. c) až g),
14. předprovozní program řízeného stárnutí,
15. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat,
16. vyhodnocení kvality vybraných zařízení,
17. havarijní provozní předpisy,
18. návody pro zvládání těžkých havárií.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad.
d) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je první energetické spouštění
jaderného zařízení s jaderným reaktorem, je následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. program provozních kontrol,
4. provozní bezpečnostní zpráva,
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních
tříd,
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému
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vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků včetně popisu kvalifikace pracovníků,
7. popis systému přípravy vybraných pracovníků,
8. neutronově-fyzikální charakteristiky jaderného reaktoru,
9. průkaz úspěšného dokončení fyzikálního spouštění a průkaz připravenosti zařízení,
pracovníků a vnitřních předpisů k provozu jaderného zařízení,
10. program prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem a
zkušebního provozu včetně harmonogramu,
11. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti,
12. plán zajištění fyzické ochrany,
13. provozní program řízeného stárnutí pro první energetické spouštění a zkušební
provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem,
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat,
15. vyjádření o ověření data exspirace antidot k jódové profylaxi distribuovaných podle
§ 156 odst. 2 písm. d),
16. havarijní provozní předpisy,
17. návody pro zvládání těžkých havárií.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5 a 12 schvaluje Úřad.
e) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je uvádění do provozu jaderného
zařízení bez jaderného reaktoru, je následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. program provozních kontrol,
4. provozní bezpečnostní zpráva,
5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních
tříd,
6. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků včetně popisu kvalifikace pracovníků,
7. průkaz úspěšného dokončení výstavby a průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a
vnitřních předpisů na provoz jaderného zařízení,
8. program uvádění jaderného zařízení do provozu včetně harmonogramu,
9. plán zajištění fyzické ochrany,
10. plán vyřazování z provozu pro jiné jaderné zařízení než úložiště radioaktivního
odpadu,
11. plán vyřazování z provozu a uzavření úložiště radioaktivního odpadu pro úložiště
radioaktivního odpadu,
12. odhad nákladů na vyřazování z provozu,
13. program provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru,
14. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat,
15. popis systému přípravy vybraných pracovníků.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 9, l0 a ll schvaluje Úřad.
f) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provoz jaderného zařízení, je
následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. program provozních kontrol,
4. provozní bezpečnostní zpráva,
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5. seznam vybraných zařízení včetně zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních
tříd,
6. neutronově-fyzikální charakteristiky aktivní zóny jaderného reaktoru,
7. seznam činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a popis systému
vzdělávání, odborné přípravy a výcviku pracovníků včetně popisu kvalifikace pracovníků,
8. popis systému přípravy vybraných pracovníků,
9. průkaz připravenosti zařízení, pracovníků a vnitřních předpisů na provoz jaderného
zařízení,
10. vyhodnocení výsledků prvního energetického spouštění jaderného zařízení s
jaderným reaktorem,
11. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu při prvním povolení k provozu
jaderného zařízení,
12. program provozu včetně harmonogramu,
13. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti,
14. plán zajištění fyzické ochrany,
15. plán vyřazování z provozu,
16. odhad nákladů na vyřazování z provozu,
17. provozní program řízeného stárnutí,
18. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat,
19. havarijní provozní předpisy,
20. návody pro zvládání těžkých havárií.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 3, 5, 14 a 15 schvaluje Úřad.
g) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou jsou jednotlivé etapy vyřazování z
provozu jaderného zařízení, je následující:
1. program systému řízení,
2. limity a podmínky,
3. bezpečnostní zpráva k vyřazování z provozu jaderného zařízení,
4. harmonogram vyřazování z provozu jaderného zařízení,
5. návrh organizační přípravy a personálního zajištění vyřazování z provozu jaderného
zařízení,
6. plán zajištění fyzické ochrany,
7. analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro vyřazování z provozu
jaderného zařízení,
8. program monitorování,
9. vnitřní havarijní plán,
10. úprava zóny havarijního plánování,
11. vyřazovací program řízeného stárnutí,
12. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně
financování tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat,
13. průkaz o zajištění dostatečného množství finančních prostředků k vyřazování z
provozu,
14. podmínky dalšího využití území a systémů, konstrukcí nebo komponent, není-li
možné úplné vyřazení.
Dokumentaci uvedenou v bodech 2, 6 a 8 až 10 schvaluje Úřad.
h) Dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je provedení změny ovlivňující
jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení, je
následující:
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1. program systému řízení,
2. popis a odůvodnění změny,
3. časový harmonogram realizace změny,
4. návrh aktualizace dokumentace pro jinou povolovanou činnost, je-li změnou
ovlivněna,
5. hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a
zabezpečení,
6. doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně financování
tohoto nakládání, bude-li radioaktivní odpad při činnosti vznikat.

484

Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně
některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 15
(1) Budovy určené pro bydlení, obchod nebo budovy občanského vybavení musí být
vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní
sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele
a musí být vybaveny přístupovým bodem budovy.
(2) Požadavek na vybavení budovy fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy podle
odstavce 1 platí obdobně pro významné renovace budovy a pro víceúčelové budovy, u
kterých je více než polovina jejich podlahové plochy užívána k účelům uvedeným v odstavci
1.
(3) Požadavek na vybavení fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy podle odstavce 1
neplatí pro
a) nemovité kulturní památky a budovy umístěné v památkové rezervaci, památkové zóně
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny5), u kterých mohou být splněním takového
požadavku dotčeny zájmy státní památkové péče na jejich ochraně,
b) budovy pro bydlení s méně než dvěma byty a
c) budovy důležité pro obranu nebo bezpečnost státu6).
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