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ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
 

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

K přípravě návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), 
bylo přistoupeno v důsledku novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Prvním cílem navrhované úpravy vyhlášky č. 146/2008 Sb. je uvedení jednotlivých 
příloh do souladu se stavebním zákonem a zároveň s novelizovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 
Cílem je provedení jak terminologických změn, tak zajištění, aby bylo v co největší míře 
respektováno členění jednotlivých typů dokumentací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Druhým cílem je úprava jednotlivých typů dokumentací dopravních staveb v reakci na 
požadavky aplikační praxe. 

Třetím cílem je zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, zejména odstranění duplicit 
v jednotlivých přílohách vyhlášky, a to obdobně jako k tomu bylo přistoupeno při novelizaci 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. Důraz byl kladen na zachování základní struktury dokumentace, která 
zůstává jednotná po celou dobu různých fází projektu.   

Změny vyhlášky č. 146/2008 Sb. jsou prováděny primárně v jejích přílohách, ve kterých 
je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových 
dokumentací pro výše vyjmenované stavby. Oproti stávajícímu znění vyhlášky byly vypuštěny 
samostatné přílohy upravující dokumentaci pro ohlášení stavby. Požadavky na dokumentaci 
pro ohlášení stavby jsou totožné jako požadavky pro dokumentaci pro stavební povolení, proto 
budou nadále upraveny vždy v jedné příloze. Celkový počet 9 příloh byl tedy o 3 přílohy snížen. 
Zároveň zbývající přílohy doznaly značných změn, a to v důsledku zajištění formální 
jednotnosti s dokumentacemi upravenými vyhláškou č. 499/2006 Sb., navrhuje se proto zcela 
nové znění všech příloh.  

Návrh novely vyhlášky č. 146/2008 Sb. obsahuje 6 příloh: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 

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

- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 
pro provádění stavby, 

- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, 

- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro provádění stavby, 

- v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 
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- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění 
stavby. 

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

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 obsaženým v ustanovení § 194 písm. c) stavebního zákona: 
„Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby 
podle zákona o civilním letectví, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a rozsah 
a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám.“ 

Návrh novely vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, je plně v souladu s novelou stavebního zákona. 

 
c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platná vyhláška č. 146/2008 Sb. nebyla doposud novelizována a obsahuje 9 příloh: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 

pro ohlášení stavby, 
- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 

pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním 
řízení, 

- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění 
leteckých staveb, 

- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze 
pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákoně, 

- v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním 
řízení, 

- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro provádění stavby,  

- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby, 

- v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání 
stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 

- v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění 
stavby. 
Jak bylo již podrobně uvedeno v písmenu a) obecné části tohoto odůvodnění, její znění 

je nezbytné uvést do souladu s novelizovaným stavebním zákonem a zároveň je nezbytné 
zachovat obdobnou strukturu jednotlivých typů dokumentací, jako jsou upraveny ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. 
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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 
ani na ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládají se negativní sociální dopady ani negativní 
dopady na životní prostředí. Ve všech fázích přípravy stavby se předkládá jednotná struktura 
projektové dokumentace. Dochází tak ke snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého 
procesu a tak i ke snížení celkových nákladů na přípravu staveb.  

 
Přechodná ustanovení upravují termín na předložení dokumentace zpracované podle 

stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu. Upravují rovněž termín 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 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 České 
republice 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.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Změna vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb. 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 – § 1 odst. 1 
 

Vypuštěním slov „a na dráze včetně zařízení na dráze“ je uvedeno novelizované znění 
návrhu vyhlášky č. 146/2008 Sb. do souladu se zněním novelizovaného § 1 odst. 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.  
 
K bodu 2 – § 1 odst. 2 
 

Doplnění odstavce je provedeno z důvodu jednoznačnosti úpravy dokumentace 
pro vydání společného povolení pro stavby dráhy, dokumentaci pro vydání společného 
povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupných účelových 
komunikací a dokumentaci skutečného provedení stavby, které je upraveno vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. v platném znění. 
 
K bodu 3 – § 2 odst. 1 písm. a) až f) 
 

S ohledem na vypuštění tří současných příloh a úpravu názvů i obsahu 6 nových příloh 
se zařazuje nové znění § 2. 

 
Požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby byly 

sjednoceny s požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení jednou přílohou pro stavby letecké, pro stavby dráhy a pro stavby dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a to z důvodu, že stavební 
zákon v § 105 odst. 9 stanoví, že náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace 
u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis. Toto 
zmocnění se tedy týká pouze stanovení obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro: 

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 
m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, 

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou 
vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, 

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro 
bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby 
a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu 
nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit, nebo 

d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 

Stavební zákon neobsahuje zmocnění pro stanovení obsahu a rozsahu projektové 
dokumentace pro žádné jiné stavby, tedy ani pro jejich změny (nástavby, přístavby nebo 
stavební úpravy) nebo údržbu, u kterých postačí ohlášení. 

Pokud některé dopravní stavby nebo jejich změny lze podřadit pod § 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona, pak není nutné stanovovat požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace samostatně, resp. odchylně od rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
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pro vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu byly přílohy pro ohlášení stavby vypuštěny 
a ostatní přílohy přečíslovány, aby byla zachována číselná posloupnost. 

 
Pojem „technická infrastruktura“ (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního 

zákona), používaným v návrhu novely vyhlášky č. 146/2008 Sb. (například v příloze č. 1 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. část C. 2 písm. k), v sobě zahrnuje i „fyzickou infrastrukturu“ podle 
§ 2 písm. a) zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 
Příkladem fyzické infrastruktury jsou zejména potrubí, stožáry, kabelosvody, kolektory, 
inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní 
nosiče, věže a podpůrné konstrukce. 

 
Dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů, je leteckou stavbou 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. V případě kolektorů pro sdružené vedení sítí, 
které jsou součástí projektové dokumentace leteckých staveb, musí být prováděny povrchovým 
způsobem (do výkopu) mimo dráhové systémy letišť. V případě, že součástí letecké stavby je 
kolektor, který podléhá zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů může díla v podzemí vzniklá při činnostech podle 
§ 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem projektovat pouze osoba 
s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta. Letecké stavby, jejichž součástí je 
dílo v podzemí při činnostech dle § 3 písm. i), např. ražené štoly pro kapacitní stoky dešťové 
kanalizace se budou řídit příslušným ustanovením stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná o leteckou stavbu, ale o stavbu 
vodního díla dle § 15 odst. 1 stavebního zákona. 

 
 

K bodu 4 – § 2a odst. 1 a 2 
 

Doplnění ustanovení, které upravuje zásadu vztahující se k rozsahu a obsahu 
jednotlivých částí a položek projektové dokumentace shodně, se zněním vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. v § 6a. 

 
K bodu 5 - Přílohy č. 1 až 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. 
 

Vzhledem k potřebě logického uspořádání příloh v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
dochází k nahrazení a přečíslování stávajících příloh č. 1 až 9 následovně: 

- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro 
vydání stavebního povolení, 

- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb 
pro provádění stavby, 

- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, 

- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro provádění stavby, 
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- v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění 
stavby. 
 
Ve struktuře dokumentace dochází ke snížení počtu jednotlivých částí na A až D včetně 

jejich přejmenování u všech příloh. Navrženou úpravou dochází ke sjednocení 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 objekty stavební, inženýrské i technické. V dokumentaci vyššího stupně např. 
pro vydání stavebního povolení je pak tato část rozvinuta o návrh technických 
a technologických zařízení, jejichž specifikace není v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí ještě známa. 

 
Členění na jednotlivé části vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
Oproti stávající právní úpravě rozsahu a obsahu dokumentací nebo projektových 

dokumentací, dochází k redukci dosud duplicitně požadovaných podkladů o území v části A.3 
a části B.1 a údajů o stavbě v části A.4 a části B.2.  Nově jsou tyto údaje předepsány pouze pro 
část B dokumentace nebo projektové dokumentace. Úpravou dochází k odstranění duplicity.  

 
Pro zpřehlednění jsou údaje o splnění požadavků dotčených orgánů soustředěny 

do nového samostatného bodu, který je součástí části A dokumentace nebo projektové 
dokumentace. Obdobně je novým samostatným bodem řešen také požadavek na přehled 
použitých právních předpisů.  
 

V přílohách obsahujících „Celkový situační výkres“ dochází k jeho vypuštění a tím 
k redukci požadavků na situační výkresy. 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.  
 
K bodu 6 – zrušení příloh 
 

Přílohy č. 7 až 9 se zrušují, a to vzhledem ke snížení počtu příloh v návrhu novely vyhlášky. 
 
K Čl. II – Přechodná ustanovení 
 

Přechodná ustanovení reagují na proces zpracování projektové dokumentace, jehož 
délka je přímo úměrná složitosti stavebního záměru, čímž zachovávají obecnou zásadu, 
že u staveb, pro které byla dokumentace a 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 Čl. III - Účinnost 

 
Legisvakanční lhůta je navržena ve standardní délce 15 dnů ode dne vyhlášení vyhlášky.  

Vzhledem k poměrně dlouhému přechodnému období, po které se bude moci využívat 
projektová dokumentace zpracovaná podle stávající právní úpravy, není nutné stanovit delší 
legisvakanční lhůtu. 
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