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III 
                  

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

K přípravě návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., bylo přistoupeno v souvislosti se schváleným 
zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(účinnost od 1. 1. 2018), který přináší, kromě jiných změn, změnu věcné příslušnosti 
obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů v případě vedení společného řízení, kterou 
je třeba také zohlednit v prováděcí vyhlášce. Změna vyhlášky č. 499/2006 Sb. vyvolá zároveň 
změnu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném 
znění, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových 
příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní 
a stavební) nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale též u staveb drah, 
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 
staveb vodních děl a staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Společné řízení 
bude možné vést také v případě souboru staveb, které budou v působnosti různých (výše 
uvedených) stavebních úřadů.  

Druhým cílem je doplnění nových příloh v reakci na požadavky aplikační praxe. Nově 
se upravuje obsah a rozsah dokumentace nebo projektové dokumentace pro některé druhy 
staveb, konkrétně pro liniové stavby technické infrastruktury, stavby dráhy, stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace nebo pro soubor staveb v areálu 
jaderného zařízení. 

Třetím cílem je odstranění duplicit v jednotlivých přílohách vyhlášky. Duplicitní 
informace o stavbě a území jsou ve stávající úpravě obsaženy především v průvodní zprávě 
a v souhrnné technické zprávě. Navrhovaná úprava tuto duplicitu odstraňuje, přičemž 
je kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou 
dobu různých fází projektu.   

Nedílnou součástí navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. jsou přílohy, 
ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací, resp. projektových 
dokumentací, v poslední příloze jsou pak stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku 
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Počet příloh vzrostl z původních 
devíti na šestnáct. Nově jsou zpracovány přílohy, které stanoví rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění některých druhů staveb nebo rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání společného povolení pro stavby v působnosti některých speciálních a jiných 
stavebních úřadů.  
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Návrh novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahuje 16 příloh: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, 
- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby dráhy, 
- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, 
-  v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

souboru staveb v areálu jaderného zařízení, 
- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

využití území, 
- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, 
- v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení, 
- v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- v příloze č. 10 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby dráhy, 
- v příloze č. 11 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, 
- v příloze č. 12 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 13 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, 
- v příloze č. 14 je stanoven rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 
- v příloze č. 15 jsou stanoveny náležitosti dokumentace bouracích prací, 
- v příloze č. 16 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. 
 

Vyhláška č. 169/2016 Sb. odkazuje v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až c) na konkrétní 
číslo přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, které stanoví obsah a rozsah nebo náležitosti 
konkrétních druhů dokumentace, resp. projektové dokumentace.  Navrhovanou právní 
úpravou vyhlášky se zavádí pouze odkaz na příslušnou vyhlášku, tj. vyhlášku č. 499/2006 Sb. 
nebo vyhlášku č. 146/2008 Sb., bez uvedení konkrétního čísla přílohy. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek 

k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Byla vydána v souladu se zákonným zmocněním obsaženém 
v ustanovení § 193 stavebního zákona.  

Návrh novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., je plně v souladu se stavebním zákonem a jeho schválenou novelou [zákon 
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; účinnost 
od 1. 1. 2018]. 
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c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, byla doposud jednou novelizována, 

a to vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
Stávající znění vyhlášky obsahuje 9 příloh: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení, 
- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

využití území, 
- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, 
- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
- v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,  
- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 
- v příloze č. 8 jsou stanoveny náležitosti dokumentace bouracích prací, 
- v příloze č. 9 jsou stanoveny náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě. 
Stávající znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. neupravuje obsah a rozsah dokumentace 

pro vydání společného povolení u staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb vodních děl a staveb v působnosti 
Ministerstva průmyslu a obchodu, neboť to stávající úprava stavebního zákona neumožňuje. 
Kromě toho jsou požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí stanoveny ve stávajícím znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. obecně, bez ohledu 
na charakter určitých druhů staveb, pro které by bylo vhodné rozsah a obsah upravit, 
např. pro liniové stavby technické infrastruktury, stavby dráhy nebo stavby pozemních 
komunikací. Jednotlivé přílohy vyhlášky také obsahují některé duplicitní informace o stavbě 
a území, a to především v průvodní zprávě a v souhrnné technické zprávě.    

Vyhláška č. 169/2016 Sb. nebyla do této doby novelizována. 
 

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
 

Na oblast, pro kterou je navrhovaná právní úprava zpracována, se předpisy Evropské 
unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské 
unie nevztahují. 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad 

na podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet 
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ani na ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládají se negativní sociální dopady ani negativní 
dopady na životní prostředí. 

 
Přechodná ustanovení upravují lhůtu na předložení dokumentace zpracované podle 

stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu. Upravují rovněž lhůtu 
pro možné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle stávající právní 
úpravy ve vazbě na zahájení stavby. Tím budou eliminovány případné vícenáklady na 
zpracování dokumentace podle navrhované právní úpravy. 

 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a nikterak se nedotýká otázek rovnosti 
mužů a žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních 
údajů. 

 
h) Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR 

a není spojena se vznikem nových korupčních rizik. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné 
dopady.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWGUO)



 5 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 – § 1 odst. 1 písm. a) 
 

Legislativně technická úprava textu je provedena z důvodu zavedení legislativní 
zkratky „stavba“ zahrnující pojmy „stavba a zařízení“. 
 
K bodu 2 – § 1 odst. 1 písm. d) 
 

Úprava textu je vyvolána změnou ustanovení § 94a stávající právní úpravy stavebního 
zákona.  Novelou stavebního zákona se v § 94a až 94i nově zavádí územní řízení 
s posouzením vlivů na životní prostředí. Společné územní a stavební řízení je v novele 
zavedeno v § 94j až 94p  a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí v § 94q až 94z. Podle dosud platného znění stavebního zákona je vedení společného 
územního a stavebního řízení možné pouze v případech, kdy je stavební úřad příslušný 
k vedení obou řízení. Navrhovanou úpravou společného územního a stavebního řízení 
se umožní vést jedno řízení také u staveb, které jsou v působnosti různých stavebních úřadů 
(speciálních stavebních úřadů a Ministerstva průmyslu a obchodu) nebo u souborů staveb, 
které stavby v působnosti různých stavebních úřadů obsahují. Nová ustanovení § 94l odst. 7 
a 94s odst. 6 novely stavebního zákona pak odkazují na prováděcí vyhlášku, která stanoví 
rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení. 
 
K bodu 3 – § 1 odst. 1 písm. f)  
 

Legislativně technická úprava uvádí text písmene f) do souladu s § 158 stavebního 
zákona, který pod pojem „projektová dokumentace“ zahrnuje 10 různých druhů dokumentací 
včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, jejichž zpracování je považováno 
za vybranou činnost ve výstavbě.  

 
K bodu 4 – § 1 odst. 3 
 

Úprava textu je vyvolána změnou § 15 odst. 1 písm.  b) v novele stavebního zákona, 
dle kterého již speciální stavební úřady nevykonávají působnost stavebního úřadu u staveb 
na dráze, včetně zařízení na dráze. Návrh dále souvisí s novým ustanovením § 94j novely 
stavebního zákona, podle kterého lze u staveb drah, dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací vydat společné povolení, a se zákonným 
zmocněním k provedení § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona obsaženým v § 193 
stavebního zákona.  

 
V současné době stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby drah, 

stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 
vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, na základě zmocnění v § 194 písm. c) stavebního zákona. Vzhledem 
k tomu, že novela stavebního zákona řadí mezi projektovou dokumentaci též dokumentaci 
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stavby pro vydání společného povolení (§ 158), jejíž rozsah a obsah stanoví na základě 
zmocnění v § 193 stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj, navrhuje se doplnění 
stávajícího § 1 odst. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
Podle § 158 odst. 2 novely stavebního zákona je projektovou dokumentací 

dokumentace 
a)  stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), 
b)  stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115, 
c)  k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116, 
d)  k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,  
e)  stavby pro vydání společného povolení, 
f)  změn staveb uvedených v písmenech a) až e) před jejím dokončením podle § 118, 
g)  staveb uvedených v písmenech a) až f) k opakovanému stavebnímu řízení nebo 

dodatečnému povolení stavby podle § 129, 
h)  pro provádění stavby, 
i)  pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo 
j)  vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 1 vodního zákona. 
 
Na všechny výše uvedené projektové dokumentace, pokud jsou zpracovány pro stavby 

drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 
s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení [§ 158 odst. 2 písm. e) stavebního 
zákona], se vztahuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb.  

 
Navrhované doplnění odstavce 3 nově definuje, že rozsah a obsah dokumentace 

pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. 
 
K bodu 5 a 6 – § 1a nadpis, § 1a  
 

Legislativně technická úprava stávajícího textu je vyvolána zavedením legislativní 
zkratky „stavba“ zahrnující pojmy „stavba a zařízení“ v § 1 vyhlášky a dále změnou § 86 
a novým § 94c novely stavebního zákona.  
 
K bodu 7 – § 1a odst. 2 až 5 
 

Vyhláška v odstavcích 2 až 5 uvádí, které přílohy (nově zavedené) stanoví rozsah 
a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění některých druhů staveb: 
- liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 

(příloha č. 2),  
- stavby dráhy (příloha č. 3), 
- stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace (příloha č. 4) a 
- souboru staveb v areálu jaderného zařízení (příloha č. 5).  

 
Jak je výše uvedeno, stanoví příloha č. 2 rozsah a obsah dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících 
technologických objektů, přičemž souvisejícími technologickými objekty se rozumí elektrické 
stanice, trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací stanice, 
kompresní stanice, trasové uzávěry, přístupové body sítě NGA atd. 
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K bodům 8 až 11 – § 1b, nadpis, § 1b, § 1c, nadpis a § 1c  
 

Legislativně technická úprava stávajícího textu § 1b a 1c vyhlášky je vyvolána 
změnou v ustanovení § 86 a  94c novely stavebního zákona. V souvislosti se zavedením 
nových příloh do vyhlášky pak dochází k přečíslování příloh stávajících. 
 
K bodu 12 – § 1d  
 

Navrhovaná úprava je vyvolána novelou stavebního zákona, konkrétně novou úpravou 
společného územního a stavebního řízení v § 94j až 94p  a společného územního a stavebního 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v § 94q až 94z, podle nichž lze vést společné 
územní a stavební řízení nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale také 
u staveb speciálních - vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona, dále 
u staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) 
stavebního zákona, a také v případě souboru staveb, který obsahuje výše uvedené stavby.  
Zmocnění ke stanovení rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 
v prováděcím předpisu upravuje novela stavebního zákona v § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6.  

 
Vyhláška zavádí v § 1d odst. 1 až 4 odkazy na nové přílohy, kterými je stanoven 

rozsah a obsah dokumentace pro vydání: 
- společného povolení (příloha č. 8), 
- pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 

souvisejících technologických objektů (příloha č. 9), 
- společného povolení stavby dráhy (příloha č. 10) a  
- společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 

komunikace (příloha č. 11). 
 
Jak je výše uvedeno, stanoví příloha č. 9 rozsah a obsah dokumentace pro vydání 

společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících 
technologických objektů, přičemž souvisejícími technologickými objekty se rozumí elektrické 
stanice, trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací stanice, 
kompresní stanice, trasové uzávěry, přístupové body sítě NGA atd.  

 
K bodu 13 a 14 – § 2, nadpis a § 2  
 

Legislativně technická úprava textu § 2 vyhlášky je vyvolána změnou § 105 
stavebního zákona a zavedením nových příloh do vyhlášky, čímž dochází k přečíslování 
stávající přílohy č. 5, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení (nově příloha č. 12). 
 
K bodům 15 a 16 – § 3, nadpis a § 3   
 

Legislativně technická úprava uvádí nadpis § 3 vyhlášky do souladu s § 158 
stavebního zákona, který pod pojem „projektová dokumentace“ zahrnuje 10 různých druhů 
dokumentací, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, jejichž zpracování je 
považováno za vybranou činnost ve výstavbě, a se změnou § 134 stavebního zákona. 
V souvislosti se zavedením nových příloh do vyhlášky dochází k přečíslování stávající 
přílohy č. 6, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 
(nově příloha č. 13). 
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K bodu 17 až 19 – § 4 odst. 1, § 5 a 6   
 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nových příloh 
do vyhlášky, čímž dochází k přečíslování stávajících příloh č. 7, 8 a 9. Tyto přílohy upravují 
rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (nově příloha č. 14), náležitosti 
dokumentace bouracích prací (nově příloha č. 15) a obsahové náležitosti stavebního deníku 
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení (nově příloha č. 16). 

 
K bodu 20 – § 6a 

 
Do odstavců 1 a 2 nového ustanovení § 6a se přesouvá zásada vztahující se k rozsahu 

a obsahu jednotlivých částí a položek dokumentace nebo projektové dokumentace, která je 
ve stávajícím znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. uváděna vždy v úvodu každé přílohy (resp. 
přílohy č. 1 až 8).  

 
Zásada stanoví, že dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle 

příloh vyhlášky musí obsahovat předepsané části, které se dále člení na jednotlivé položky, 
a dokladovou část. Dále stanoví, že obsah a rozsah jednotlivých částí a položek dokumentace 
nebo projektové dokumentace musí odpovídat předmětu žádosti a že položky jednotlivých 
částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí. Zásada je formulována tak, aby dopadala 
na všechny druhy dokumentací, jejichž rozsah a obsah vyhláška stanoví, a aby se vztahovala 
nejen na všechny druhy staveb, ale také na navrhované změny v území a změny vlivu užívání 
stavby na území. Její podrobnější specifikace není možná vzhledem k různorodosti staveb, 
ať už ve vazbě na konstrukční systém, použité technologie nebo materiály, na účel užívání 
stavby nebo její rozsah (nová stavba, nástavba, přístavba nebo stavební úprava). Smyslem 
zásady je, aby dokumentace obsahovala pouze to, co je předmětem žádosti u stavebního 
úřadu. Není účelné ani žádoucí, aby dokumentace obsahovala „prázdné“ položky, pod nimiž 
bude uvedeno „neobsazeno“ nebo nějaké jiné vysvětlení.   

 
Příkladem stavební úpravy malého rozsahu může být probourání nebo rozšíření 

stávajícího dveřního otvoru v nosné zdi. Vzhledem k tomu, že se zasahuje do nosné 
konstrukce stavby, musí být tato stavební úprava projednána se stavebním úřadem, kterému 
stavebník současně se žádostí předává projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem 
podle přílohy č. 12 předkládané novely vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Rozsah a obsah 
jednotlivých částí této projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby 
(stavební úpravy)1) a jejímu stavebně technickému provedení, tzn. že některé položky 
v jednotlivých částech budou vynechány, např. část B Souhrnná technická zpráva nebude 
zcela jistě obsahovat položku B.3 Připojení na technickou infrastrukturu, B.4 Dopravní řešení, 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav nebo B.6 Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana. Podobně nebude tato projektová dokumentace obsahovat všechny 
situační výkresy, ale postačí katastrální situační výkres, ve kterém bude vyznačena předmětná 
stavba, ve které se stavební úprava navrhuje.  

 
Pokud jde o část C Situační výkresy, bude celkem běžné, že dokumentace 

ani projektová dokumentace nebude obsahovat všechny položky, tj. C1 Situační výkres širších 
                                                           
1)  Podle § 2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, se pod pojmem stavba rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby. 
Změnou dokončené stavby je podle odstavce 5 téhož ustanovení nástavba, přístavba nebo stavební úpravy. 
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vztahů, C2 Katastrální situační výkres, C3  Koordinační situační výkres nebo C4 Speciální 
situační výkresy. V případě výběru položek v části C se uplatňuje stejná zásada, tj. že rozsah 
jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny 
v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, 
umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. Kromě toho musí projektant zvolit vhodné měřítko situačních výkresů 
s ohledem na rozsah stavebního záměru a přehlednost situačních výkresů.     

 
Podobně se postupuje při zpracování části D Dokumentace objektů a technických 

a technologických zařízení, která musí rovněž odpovídat rozsahu stavebního záměru, musí být 
přehledná a kontrolovatelná, což v případě výkresové části zaručuje zejména volba vhodného 
měřítka. V praxi pak mohou nastat případy, že tato část nebude vůbec obsahovat položku 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení, neboť tato zařízení stavební záměr 
neobsahuje. Nebude ani výjimkou, kdy část D nebude vůbec obsahovat položku D.1.4  
Technika prostředí staveb nebo kdy budou jednotlivé profese této položky, např. zdravotně 
technické instalace a silnoproudá elektrotechnika, zpracovány s ohledem na  jednoduchost 
a rozsah stavebního záměru souhrnně (technická zpráva, výkresová část i seznam strojů, 
zařízení a technické specifikace), nesmí to však být na úkor přehlednosti a kontrolovatelnosti. 

 
Dokladová část, která je součástí dokumentace nebo projektové dokumentace obsahuje 

doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními 
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů. Jedná se zejména o: 
- závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření dotčených orgánů, 
- dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu 

o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany 
a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru 
zjišťovacího řízení, pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostření, 

-  doklad podle jiného právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
prokazující shodu vlastností výrobku plnícího funkci stavby s požadavky na stavby podle 
§ 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě 
další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby, pokud 
je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci 
stavby, 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
-  geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

(nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení 
vlády č. 81/2011 Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů) a 

-  ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace. 

 
Odstavec 3 nového ustanovení § 6a upravuje situaci, kdy je předmětem žádosti 

o vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení soubor staveb. Soubor staveb může 
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být předmětem nejen společného povolení, ale také územního rozhodnutí. Předmětem žádosti 
o vydání územního rozhodnutí pak může být umístění nejen stavby „obecné“ nebo 
„speciální“, ale velmi často jde o soubor staveb obsahující kombinaci uvedených staveb. 
V takovém případě musí být části A až C dokumentace nebo projektové dokumentace 
zpracované pro celý soubor staveb, tj. pro všechny stavby, které jsou předmětem žádosti, 
a část D se zpracovává pro jednotlivé stavby souboru staveb podle příslušné přílohy k této 
vyhlášce odpovídající druhu stavby. 
 
K bodům 21 a 22 – Přílohy č. 1 až 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

V souvislosti se zavedením nových příloh a vzhledem k potřebě jejich logického 
uspořádání dochází k nahrazení stávajících příloh č. 1 až 8 novými přílohami a doplnění 
dalších nových příloh č. 9 až 15: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, 
- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby dráhy, 
- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, 
-  v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

souboru staveb v areálu jaderného zařízení, 
- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

využití území, 
- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, 
- v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení, 
- v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- v příloze č. 10 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby dráhy, 
- v příloze č. 11 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, 
- v příloze č. 12 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 13 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, 
- v příloze č. 14 je stanoven rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 
- v příloze č. 15 jsou stanoveny náležitosti dokumentace bouracích prací. 
 

Oproti stávající právní úpravě rozsahu a obsahu dokumentací nebo projektových 
dokumentací dochází k redukci dosud duplicitně požadovaných údajů o území v položkách 
A.3 a B.1 a údajů o stavbě v položkách A.4 a B.2.  Nově jsou tyto údaje předepsány pouze 
pro část B Souhrnná technická zpráva. Úpravou tak dochází k významné redukci obsahu 
průvodní zprávy, která se omezuje na uvedení základních údajů o stavbě, žadateli nebo 
stavebníkovi a zpracovateli dokumentace nebo projektové dokumentace, uvedení případného 
členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení a uvedení seznamu vstupních 
podkladů.  
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K další redukci dochází u položek, jejichž obsah, kromě platného znění vyhlášky, 
upravuje též zvláštní právní předpis. U těchto položek se vypouští podrobnější (upřesňující) 
obsah, např. v případě „Požárně bezpečnostního řešení“, které musí být zpracováváno podle 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Redukují se také položky v části C Situační výkresy. V přílohách obsahujících 

„Celkový situační výkres“ dochází k jeho vypuštění. V platném znění vyhlášky je obsah 
„Celkového situačního výkresu“ zahrnut v obsahu „Koordinačního situačního výkresu“. 
Je tedy zcela dostačující, aby projektant vypracovával pouze podrobnější variantu výkresu. 
Úpravou dochází k odstranění duplicity.  

 
Ve struktuře dokumentace dochází ke změně názvu části D u příloh, které stanoví 

obsah a rozsah dokumentace pro územní rozhodnutí. Dosud je část D v dokumentaci 
pro územní rozhodnutí nazývána výkresovou dokumentací a v pokračujícím stupni projektové 
dokumentace, tj. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, je část D nazývána 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. Nově se část D 
v dokumentaci pro územní rozhodnutí, která vykazuje menší míru podrobnosti než projektová 
dokumentace pro stavební povolení, nazývá Dokumentace objektů. Navrženou úpravou 
dochází ke sbližování terminologie pro všechny typy dokumentace. Základní struktura 
dokumentace tak zůstává zachována po celou dobu projektu. Mezi jednotlivými 
„projektovými stupni“ je dokumentace postupně rozvíjena, zásadní informace jsou postupně 
doplňovány a zpřesňovány. Tím je současně umožněna snazší kontrola plnění předchozích 
požadavků v rámci navazujících povolovacích postupů. Dokumentace objektů v dokumentaci 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zahrnuje charakteristické půdorysy, charakteristické 
řezy a základní pohledy pozemních a inženýrských objektů. Zatímco v dokumentaci vyššího 
stupně, např. pro vydání stavebního povolení, resp. v dokumentaci pro vydání společného 
povolení, je pak tato část zpracována podrobněji a ještě je doplněna o návrh technických 
a technologických zařízení, jejichž specifikace není v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí ještě známa. Pojem „dokumentace objektů“ je v projekční praxi pevně ustálený.  

 
Členění dokumentace nebo projektové dokumentace na jednotlivé části vychází 

již z vyhlášky č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb, z vyhlášky č. 5/1987 Sb., 
o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.   

  
K nově zaváděným přílohám: 

Změnu představuje nově stanovený rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění některých druhů staveb a dokumentace pro vydání společného povolení 
těchto staveb, a to v přílohách č. 2 až 5 a 9 až 11.  

 
Příloha č. 2 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů a příloha č. 9 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů. Souvisejícími technologickými objekty se rozumí stavba elektrické stanice, 
trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací stanice, kompresní 
stanice, trasové uzávěry, přístupové body sítě NGA atp. Požadavek na vznik samostatných 
příloh řešících umístění a povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů vyplynul z aplikační praxe, neboť rozsah a obsah 
stanovený stávající přílohou č. 1 nebo přílohou č. 4 neodpovídá charakteru těchto staveb.  
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Příloha č. 3 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy a příloha č. 10 stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Doposud se při umisťování staveb dráhy postupovalo 
podle stávající přílohy č. 1, která stanoví požadavky na rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v působnosti obecného stavebního 
úřadu. Povolení k provedení stavby dráhy následně vydával speciální stavební úřad, přičemž 
projektová dokumentace musela splňovat náležitosti vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V souvislosti s ustanovením § 94j 
novely stavebního zákona, jenž nově umožňuje vést společné řízení pro stavby v působnosti 
obecného, speciálního nebo jiného stavebního úřadu, se ukázalo účelné, aby  jeden prováděcí 
právní předpis stanovil pro tyto speciální stavby nejen rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání společného povolení, ale též rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o jejich umístění. Nově navržená příloha č. 10 dodržuje strukturu dokumentace podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a současně zahrnuje specifické požadavky vyžadované vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

 
Obdobně je v přílohách č. 4 a č. 11 nově stanoven rozsah a obsah dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné 
účelové komunikace a dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, 
místní komunikace a veřejné účelové komunikace.  

 
Příloha č. 5 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení. Potřeba nové přílohy pro tento druh 
staveb vyplynula z problémů praxe souvisejících s požadavky stanovenými zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Výstavba jaderných elektráren je typickým příkladem, 
kde hlavním cílem při výběru technologie je maximální využití standardních a ve světě 
již licencovaných řešení, a to zejména s ohledem na zjednodušení celého licenčního procesu. 
Využití standardních licencovaných projektů vyžaduje úpravy zejména z důvodu naplnění 
požadavků právního řádu České republiky. Ačkoli se nabízené technologie od sebe liší, 
environmentální a bezpečnostní požadavky jsou na všechny typy reaktorů shodné, byť jejich 
vlivy na lokalitu a potřeby např. externích zdrojů mohou být rozdílné. Proto je nutno stanovit 
okrajové podmínky v rámci umístění stavby tzv. „obálkou“, aby konkrétní projektové řešení 
jednotlivých dodavatelů bylo v souladu s vymezením v rozhodnutí o umístění souboru staveb 
v areálu jaderného zařízení. Požadavek na zjednodušení povolovacích a licenčních procesů 
a minimalizaci s nimi spojených rizik negativních dopadů na termíny realizace a náklady 
je stanoven Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky, který byl v roce 2015 
schválen vládou v návaznosti na schválenou Aktualizaci státní energetické koncepce.    
 

V souvislosti se zavedením nových příloh do vyhlášky č. 499/2006 Sb. se stávající 
příloha č. 9 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě 
přečísluje na přílohu č. 16. 
 

 
K Čl. II – Přechodná ustanovení 
 

Přechodná ustanovení reagují na proces zpracování dokumentace nebo projektové 
dokumentace, jehož délka je přímo úměrná složitosti stavebního záměru, a zachovávají 
obecnou zásadu, že u staveb, pro které byla dokumentace nebo projektová dokumentace 
zpracována přede dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky, se postupuje podle dosavadní 
právní úpravy.  
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Přechodná ustanovení upravují termín na předložení dokumentace zpracované podle 

stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu a rovněž upravují termín 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve vazbě na zahájení stavby. 

 
 
K ČÁSTI  DRUHÉ  
 
K Čl. III - Změna vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 
 
K bodu 1 – § 2 odst. 1 písm. a) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou potřebou uvést do souladu název 

projektové dokumentace pro provádění stavby s § 158 stavebního zákona a § 1 odst. 1 písm. 
f) novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále zavedením nových (a přečíslováním stávajících) 
příloh do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
odkazuje pouze na vyhlášku o dokumentaci staveb, bez uvedení konkrétního čísla přílohy. 
Uvádění konkrétního čísla přílohy je nadbytečné, neboť rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro provádění stavby je ve vyhlášce o dokumentaci staveb v jediné příloze.  
 
K bodu 2 – § 2 odst. 1 písm. b) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou zavedením nových 

(a přečíslováním stávajících) příloh do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. 
b) vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkazuje pouze na vyhlášku o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, bez uvedení konkrétního čísla přílohy. Uvádění konkrétního 
čísla přílohy je nadbytečné, neboť projektová dokumentace pro provádění konkrétního druhu 
dopravní stavby (staveb leteckých, staveb dráhy a staveb dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací) je ve vyhlášce o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb uvedena vždy v jediné konkrétní příloze. Kromě toho 
je ve stávajícím textu chybně uvedena příloha č. 5, která stanoví rozsah a obsah projektové 
dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení 
ve zkráceném stavebním řízení, tj. nejedná se o projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby.   
 
K bodu 3 – § 2 odst. 1 písm. c) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou zavedením nových 

(a přečíslováním stávajících) příloh do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. 
c) vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkazuje pouze na vyhlášku o dokumentaci staveb, bez uvedení 
konkrétního čísla přílohy. Uvádění konkrétního čísla přílohy je nadbytečné, neboť 
dokumentace bouracích prací je ve vyhlášce o dokumentaci staveb v jediné příloze.   
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K ČÁSTI  TŘETÍ 
 
K Čl. IV – Účinnost 

 
Účinnost vyhlášky je stanovena v návaznosti na účinnost novely stavebního zákona 

provedené zákonem č. 225/2017 Sb. 
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