
Platné znění novelizovaného ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

  

  

§ 157 

Stavební deník 

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí 

být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění 

stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý 

záznam o stavbě. 

(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u 

stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, 

stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku 

stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále 

oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li 

takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 

staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a 

další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů4). 

(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého 

záznamu o stavbě stavebníkovi. 

(4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich 

vedení stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Je-li stavební deník veden elektronickou formou, 

a) osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci 

a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni 

značná4a), 

b) technické řešení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přiměřené 

záruky, že obsah elektronického stavebního deníku nebude zpětně upravován, 

c) součástí elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivých 

osob k jednotlivým záznamům, 

d) elektronický stavební deník musí být uchován po dobu, po kterou trvá záruka za 

jakost byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního 

souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas 

nevyžaduje. 

_____ 

4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 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 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

4a)
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

 

 

Platné znění novelizovaného ustanovení § 223a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

  

§ 223 

Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

  

(1) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit 

v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222. 

(2) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, 

a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 

258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

(3) Právo zadavatele ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku podle jiných právních 

předpisů není tímto ustanovením dotčeno. 

(4) K ujednáním odchylným od odstavců 1 až 3 se nepřihlíží. 

 

§ 223a 

Elektronický stavební deník 

  

Je-li předmětem veřejné zakázky provádění stavby, při kterém musí být dle jiného 

zákona veden stavební deník, vede se stavební deník elektronickou formou způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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