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III. 
 

N á v r h  
 

ZÁKON  
 

ze dne ... 2020, 
 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
ČÁST PRVNÍ 

 
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., 
zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., 
zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 
126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 
Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 
Sb., zákona č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného 
opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 
Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 
Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 
Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 
Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 
Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona 
č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona 
č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona 
č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona 
č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 
188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona 
č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona 
č. 246/2017 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 18, který zní: 

„18. Nejvyšší stavební úřad.“. 
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2. V § 14 odst. 1 se slova „a stavebního řádu, vyvlastnění“ zrušují. 

3. Na konci § 24 se doplňuje věta „Ministerstva podávají metodický výklad právních 
předpisů v okruhu své působnosti.“. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o požární ochraně 
 

Čl. II 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 
Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 
č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 17 odst. 4 se slova „podle § 35“ zrušují. 
 

2. V § 24 odst. 1 se na konci písmene s) text „,*)“ nahrazuje textem „.*)“ a písmeno t) se 
zrušuje. 
 

3. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„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,“. 

 
4. V § 31 odst. 1 písm. c) se slova „včetně podmínek vyplývajících z vydaných 

stanovisek,“ zrušují. 
 
5. V § 31 odst. 3 se slova „závazné stanovisko podle stavebního zákona“ nahrazují slovem 

„vyjádření“. 
 

6. V § 31 odst. 4 se slova „v listinném vyhotovení“ nahrazují slovy „ve stejné formě jako 
návrh podle stavebního zákona“. 

 
7. V § 31 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

 
„(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 
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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. V části druhé se doplňuje oddíl třetí, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 
zní: 
 

„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 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.“. 

 
 

9. § 95 zní: 
„§95 

 
Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle 

§ 73 odst. 3.“. 
 

10. V § 101 písm. a) se za text „§ 31a,“ vkládá text „§ 39 odst. 2“. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o státní památkové péči 
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Čl. III 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 
361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 
č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 203/2006 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 6a odst. 1 se slova „orgánem územního plánování“ nahrazují slovy „stavebním 
úřadem“. 
 

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) Zákon č. …/2020 Sb., stavební zákon.“. 
 

3. V § 6a odst. 2 se věta první zrušuje. 
 

4. V § 7 odst. 3 větě druhé se za slovo „také“ vkládá slovo „krajský“. 
 

5. V § 11 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 
 

6. V § 11 odst. 2 se za slovo „stanoviska2a)“ vkládají slova „nebo vyjádření32)“ a za slovo 
„stanoviska“ se vkládají slova „nebo vyjádření“. 

 
Poznámka pod čarou č. 32 zní: „32)§ 105 odst. 1 zákona č. …/2020 Sb., stavební zákon.“. 

 
7. V § 14 odst. 1 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 

vyjádření32)“. a slova „závazné stanovisko“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
 

8. V § 14 odstavce 2 zní: 
 

„(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).“. 
 

9. V § 14 odst. 3 větě první se slova „závazném stanovisku“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“. 

 
10. V § 14 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

 
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 

11. V § 14 odst. 4 větě první se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“ a slova „závazného stanoviska“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“, ve větě druhé se číslo „30“ nahrazuje číslem „25“ a ve větě poslední se slova 
„závazné stanovisko“ nahrazují slovy „rozhodnutí nebo vyjádření“. 
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12. V § 14 odst. 5 větě první se slova „Přípravnou a projektovou dokumentaci“ nahrazují 

slovy „Projektovou dokumentaci podle stavebního zákona ve věci“, slova „nebo 
projektant“ se zrušují a věta poslední se zrušuje. 
 

13. V § 15 odst. 4 větě druhé se slova „udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo 
k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů“ nahrazují 
slovy „opatření k nápravě“ a věta poslední se zrušuje. 
 

14. V § 17 odst. 1 větě první se slova „územní rozhodnutí“ nahrazují slovy „opatření obecné 
povahy“, slova „vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2“ se nahrazují 
slovy „posouzení zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1“, slova „stavbu, 
změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením“ 
se nahrazují slovy „záměr podle stavebního zákona, kterým se“ a větě poslední se slovo 
„závazného“ zrušuje. 
 

15. V § 17 odst. 3 větě první se slova „na návrh krajského úřadu“ zrušují a ve větě poslední 
se slova „vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2“ nahrazují slovy „posouzení 
zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1“. 

 
16. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 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.“. 

 
17. V § 25 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují 

slova „a stavební úřady“. 
 

18. V § 26 odst. 2 písmeno c) zní: 
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„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,“. 

 
19. V § 26 odst. 3 se slova „závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení“ 

nahrazují slovy „vyjádření v řízení podle stavebního zákona“. 
 

20. Za § 27a se vkládá nový § 27b, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 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.“. 
 

21. V § 28 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 
 

„c) uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu obce a regulačního plánu pro 
území, ve kterém se nachází národní kulturní památka nebo památková zóna, není-li 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,“. 

 
22. V § 28 odst. 2 písm. e) se za slovo „stanovisko2a)“ vkládají slova „nebo vyjádření“. 

 
23. V § 29 odst. 2 písm. b) se slovo „rezervaci,“ nahrazuje slovy „rezervaci nebo“, slova 

„nebo v ochranném pásmu (§ 17)“ se zrušují a za slovo „stanovisko2a)“ se vkládá slovo 
„, vyjádření“. 
 

24. V § 29 odst. 2 písmeno c) zní: 
 

„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,“. 

 
25. V § 29 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
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„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,“. 

 
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j). 

 
26. V § 29 odst. 2 písmeno h) zní: 

 
„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),“. 

 
27. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 30a 

 
Stavební úřad 

 
(1) Stavební úřad jako orgán státní památkové péče 

a) má postavení dotčeného orgánu v řízeních podle zvláštních právních předpisů1), 
která se dotýkají nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v ochranném pásmu (§ 17), 

b) 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), 

c) 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, 

d) 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, 

e) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem. 
 
(2) Stavební úřad se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace 

státní památkové péče.“. 
 

28. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
 

29. V § 35 odst. 1 písm. g) se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“, slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“ a slova „závazné stanovisko (§ 17)“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
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30. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
 

31. V § 39 odst. 1 písm. e) se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
nebo vyjádření“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
 

32. V § 39 odst. 1 písmeno g) zní: 
 

„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,“. 

 
33. V § 39 odst. 2 písm. b) se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovy „rozhodnutí 

nebo vyjádření“ a slova „závazném stanovisku“ se nahrazují slovy „rozhodnutí nebo 
vyjádření“. 
 

34. V § 43a odst. 1 úvodní části ustanovení, v § 43a odst. 2 úvodní části ustanovení a 
v § 43a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „působností,“ vkládají slova 
„stavební úřad,“. 
 

35. V § 44a odstavec 3 zní: 
 
„(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.“. 

 
36. V § 45 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem 8“. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna horního zákona 
 

Čl. IV 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona 
č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 
č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
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1. V § 15 odst. 2 větě první se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje“. 
 

2. V § 18 odst. 1 se slova „závazného stanoviska8) dotčeného orgánu“ nahrazují slovy 
„vyjádření obvodního báňského úřadu“. 
 

3. V § 19 odst. 1 se slova „závazného stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, 
vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem“ nahrazují slovy „vyjádření 
obvodního báňského úřadu“. 
 

4. V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

5. V § 23 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7. 
 

6. V § 23 odstavec 2 zní: 
 

„(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.“. 

 
7. V § 23 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

 
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

8. V § 23 odst. 4 se slova „odstavcích 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavci 3“. 
 

9. V § 28 odst. 5 větě poslední se slova „při územním řízení podle zvláštních předpisů.14)“ 

nahrazují slovy „v řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.“. 
 

10. V § 37 odst. 7 se slova „stavebního povolení“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení 
záměru“ a slova „ve stavebním“ se nahrazují slovy „v tomto“. 
 

11. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní: 
 

„§ 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.“. 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
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Čl. V 
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 
Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 
Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 
342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 
Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 
Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 91/2018 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 20 odst. 1 větě poslední se slova „závazná stanoviska“ nahrazují slovem 
„vyjádření“. 
 

2. § 30 a 31 se zrušují. 
 

3. § 32 zní: 
„§ 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.“. 

 
4. V § 40 odst. 6 písm. i) se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 

rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje“. 
 

5. V § 41 odst. 2 písmeno j) zní: 
 

„j) vydávají vyjádření podle tohoto zákona a stanoviska k územním plánům obcí a 
regulačním plánům,“. 

 
6. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 
„(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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ČÁST ŠESTÁ 

 
Změna zákona o geologických pracích 

 
Čl. VI 

 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 
366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 
444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 13 odst. 1 se slova „Orgány územního plánování a stavební úřady“ nahrazují slovy 
„Stavební úřady“. 

 
2. V § 13 odst. 2 větě první se slova „orgánům územního plánování“ nahrazují slovy 

„stavebním úřadům“ a ve větě druhé se slova „politice územního rozvoje,“ zrušují a 
slova „závazné stanovisko5c) při územním řízení“ se nahrazují slovy „vyjádření v řízení 
o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

3. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „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.“. 
 

4. V § 13 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje. 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
 

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny 
 

Čl. VII 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992, zákona č. 
289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., 
zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 
Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 1 větě první se slova „územního plánování a“ zrušují. 
 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ9DSNDE)



12 
 

„(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.“. 

 
3. V § 8 odstavec 6 zní: 

 
„(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.“. 

 
4. V § 12 odst. 2 větě první se slova „umisťování a povolování staveb, jakož i jiných“ 

zrušují a za větu první se vkládá věta „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.“. 
 

5. V § 12 odst. 4 se slova „dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a)“ zrušují. 
 

6. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb 
nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a“ nahrazují slovy „záměry 
mimo záměrů nevyžadujících povolení podle stavebního zákona a záměrů“. 
 

7. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas a určených“ nahrazují slovy „záměry nevyžadující povolení podle stavebního 
zákona a záměry určené“. 
 

8. V § 37 odst. 2 se slovo „umisťování,“ zrušuje. 
 

9. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 
10. V § 37 odst. 5 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“. 

 
11. V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 
„(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.“. 

 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
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12. § 44 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 44 
 

Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích  
 

(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.“. 
 

13. § 44a a 44b se zrušují. 
 

14. V § 45b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) 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. K povolení této výjimky 
mimo zastavěné území a zastavitelné plochy vydává Agentura závazné stanovisko.“. 

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 

15. V § 45c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 

16. V § 45e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 

17. V § 45i odst. 1 větě poslední se slova „politiky územního rozvoje a“, slova „zpráva o 
jejím uplatňování, nebo“ a slova „obsahu aktualizace“ zrušují. 
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18. V § 45i odst. 2 větě poslední se slova „Politika územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace se posuzují“ nahrazují slovy „Územně plánovací dokumentace se 
posuzuje“. 
 

19. V § 45i se odstavce 3 až 7 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 3 až 8. 
 

20. V § 45i odst. 3 větě první se číslo „9“ nahrazuje číslem „4 a číslo „10“ se nahrazuje 
číslem „5“. 
 

21. V § 45i odst. 4 větě první se číslo „11“ nahrazuje číslem „6“. 
 

22. V § 45i odst. 5 větě poslední se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“. 
 

23. V § 45i odst. 6 větě první, třetí a čtvrté se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“ a ve větě čtvrté 
se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 
 

24. Za § 45i se vkládá nový § 45j, který zní: 
 

„§ 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 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 
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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.  
 

(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.“. 

 
25. V § 56 odstavec 6 zní: 

 
„(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.“. 

 
26. V § 56 odst. 7 větě první se slova „nebo 6“ zrušují a věta poslední se zrušuje. 

 
27. § 65 se zrušuje. 
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28. § 70 včetně nadpisu zní: 
„§ 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 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.“. 

 
29. V § 70 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které 

zní: 
 

„j) stavební úřady.“. 
 

30. V § 76 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, pokud není příslušný 
stavební úřad,“. 
 

31. V § 77 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo pokud není 
příslušný stavební úřad,“. 
 

32. V § 77a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, Agentura nebo stavební úřad“. 
 

33. V § 77a odst. 4 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, nebo pokud není 
příslušný stavební úřad,“. 
 

34. V § 77a odst. 4 se písmeno n) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena o) až x) se označují jako písmena n) až w). 
 

35. V § 77a odst. 4 písm. w) se slova „zásadám územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územním plánům krajů“ a za slova „územním plánům“ se vkládá slovo „obcí“. 
 

36. V § 77a odst. 5 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „, není-li příslušný 
stavební úřad,“. 
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37. V § 78 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „podle § 37 odst. 2, vydávají 

závazná stanoviska k činnostem a zásahům podle § 37 odst. 3“. 
 

38. V § 78 odst. 3 písm. h) se slova „povolují výjimky“ nahrazují slovy „vydávají závazná 
stanoviska k povolení výjimky“. 
 

39. V § 78 odst. 3 písm. i) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
 

40. V § 78 odst. 3 písm. k) se text „44a“ nahrazuje textem „§ 44 odst. 3“. 
 

41. V § 78 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), 
která znějí: 

 
„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 
v evropsky významných lokalitách podle § 45c odst. 3 a v ptačích oblastech podle § 45e odst. 
3.“. 

 
42. V § 78 se doplňují odstavce 12 až 13, které znějí: 

 
„(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.“. 

 
43. V § 79 odst. 3 písm. l) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

 
44. V § 79 odst. 3 písm. m) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

 
45. V § 79 odst. 3 písm. n) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“. 
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46. V § 79 odst. 3 písm. s) se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a k územnímu plánu kraje“. 
 

47. V § 79 odst. 4 se slova „je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 
společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a stavebním 
řízení“ nahrazují slovy „v řízení o povolení záměru“ a slova „pověřených obecních 
úřadů, obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a“ se zrušují. 
 

48. V § 79 odst. 5 písm. k) se číslo „13“ nahrazuje číslem „8“. 
 

49. V § 79 odst. 5 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 
 

„m) uděluje, prodlužuje a odnímá autorizaci podle § 45j,“. 
 
Dosavadní písmena m) až w) se označují jako písmena n) až x). 

 
50. Za § 79a se vkládá nový § 79b, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 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, 

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 
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by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo 
takové činnosti zakazují podle § 66.“. 

 
51. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(5) V případě řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona se odstavce 

1 až 4 nepoužijí.“. 
 
 

ČÁST OSMÁ 
 

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
 

Čl. VIII 
 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 
Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 
167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb.,  zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 7 odst. 2 se slova „platnými zásadami územního rozvoje“ nahrazují slovy „platným 
územním plánem kraje“ a na konci textu odstavce 2 se doplňuje slovo „obce“. 
 

2. V § 7 odst. 3 větě poslední se slova „žádosti o vyjádření podle odstavce 4.“ nahrazují 
slovy „návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona; jeho součástí jsou také“ a 
doplňují se písmena a) až d), která znějí: 

„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.“. 

 
3. V § 7 odstavec 4 zní: 

 
„(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 
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo  
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c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a 
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.“. 

 
4. V § 7 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

 
5. V § 9 odst. 4 se slova „rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci u stavby“ 

nahrazují slovy „pro bydlení a stavby pro rekreaci“. 
 

6. V § 9 odst. 5 písm. a) a b) se slova „platných zásadách územního rozvoje“ nahrazují 
slovy „platném územním rozvojovém plánu nebo v územním plánu kraje“. 
 

7. V § 9 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo „obce“. 
 

8. V § 9 odst. 6 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje. 
 

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

„(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.“. 

 
10. V § 11a odst. 1 písm. j) se slova „s platnými zásadami územního rozvoje“ nahrazují 

slovy „platným územním plánem kraje“. 
 

11. V § 11a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo podle § 9 odst. 10, 
pokud změna účelu využití plochy souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního 
zákona“. 
 

12. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) stavební úřad,“. 
 
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 
 

13. V § 15 písm. h) se slova „s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad 
územního rozvoje“ zrušují. 
 

14. V § 15 se písmeno i) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena i) až m). 

 
15. V § 17 písm. a) se slova „zásadám územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 

rozvojovému plánu, územním plánům krajů“. 
 

16. V § 17 se písmeno c) zrušuje. 
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Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n). 
 

17. V § 17 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
 

„d) vydává vyjádření podle § 9 odst. 10 k odnětí zemědělské půdy o výměře nad 10 ha 
pro rozhodnutí stavebního úřadu,“. 

 
Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena e) až o). 

 
18. V § 17 se na konci písmene m) čárka nahrazuje tečkou a písmena n) a o) se zrušují. 

 
19. V § 17a se písmena c) a d) zrušují. 

 
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena c) až h). 
 

20. Za § 17b se vkládá nový § 17c, který zní: 
 

„§ 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.“. 

 
21. V § 18 odst. 1 větě první se za slova „fondu se“ vkládají slova „s výjimkou postupu 

podle § 9 odst. 10“. 
 

22. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „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.“. 
 

23. V § 20 odst. 1 písm. i) a v § 20a odst. 1 písm. i) se za slovo „stanovenou“ vkládají slova 
„rozhodnutím podle § 9 odst. 10 nebo“. 
 

24. V § 21 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
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Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

 
Čl. IX 

 
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 
242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 
č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., 
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb. a zákona č. 
225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 1 písm. o) a v § 9 odst. 1 písm. j) se za slovo „s“ vkládají slova „povolením 
záměru,“. 
 

2. V § 6 odst. 3 větě první se za slovo „, která“ vkládají slova „byla povolena podle 
stavebního zákona“. 
 

3. Poznámky pod čarou č. 16d a 17 se zrušují. 
 
 

ČÁST DESÁTÁ 
 

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 
Čl. X 

 
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., 
zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb. a zákona č. 
277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
 

„d) postavení, vznik a zánik funkce a práva a povinnosti autorizovaného inspektora,“. 
 
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 
 

2. V § 2 odst. 2 větě poslední se slovo „šesté“ nahrazuje slovem „sedmé“. 
 

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

„(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví vnitřní předpis 
Komory.“. 
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4. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „autorizaci“ nahrazují slovy „veškeré 
udělené autorizace“. 
 

5. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „, pro kterou jí byla autorizace udělena“ nahrazují slovy 
„autorizované osoby“. 
 

6. V § 11 odst. 2 se text „f).“ nahrazuje textem „g),“ a na konci odstavce 2 se doplňuje 
písmeno d), které zní: 
 

„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.“. 

 
7. V § 12 odst. 1 větě první se slova „vybraných činností a dalších odborných činností, pro 

které jí byla udělena autorizace“ nahrazují slovy „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“. 
 

8. V § 12 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V případě nezaplacení se postupuje podle 
§ 11 odst. 2 písm. d), a to bez nutnosti vedení disciplinárního řízení.“. 

 
9. V § 17 písm. b) se slova „vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci 

staveb“ nahrazují slovy „povolení záměru13)“ a za slovo „výjimkou“ se vkládají slova 
„dokumentace pro povolení13)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 13 zní: 
„13) § 81 zákona č. ... /2020 Sb., stavební zákon.“. 
 

10. V § 17 písm. c) se slovo „projektovou“ zrušuje a slova „a dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav“ se zrušují. 
 

11. V § 17 písm. d) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro 
povolení“. 
 

12. V § 17 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
 
„e) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),“. 
 
Poznámka pod čarou č. 14 zní: 
„14) § 82 odst. 1 zákona č. ... /2020 Sb., stavební zákon.“. 
 
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m). 
 

13. V § 17 písm. h) se slovo „projektovou“ zrušuje. 
 

14. V § 17 písm. i), v § 18 písm. j) a v § 19 písm. e) se slovo „autorský“ nahrazují slovy 
„dozor projektanta“ a za slovo „dozor“ se vkládá slovo „stavebníka“. 
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15. V § 17 písmeno j) zní: 
 

„j) odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici 
stavbyvedoucího,“ 

 
16. V § 17 písm. l) a v § 18 písm. k) se slova „na podkladě zmocnění při územním, 

stavebním nebo kolaudačním řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního 
zákona“. 
 

17. V § 18 písm. a) se slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 
dokumentaci staveb“ nahrazují slovy „projektovou dokumentaci13)“ a slovo „těch“ se 
nahrazuje slovy „dokumentace pro povolení13)“. 
 

18. V § 18 písm. b) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro 
povolení13)“. 
 

19. V § 18 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),“. 
 
Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m). 
 

20. V § 18 písmeno i) zní: 
 
„i) odborně vést provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího,“. 
 

21. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(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).“. 

 
22. V § 19 písm. a) se slova „dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a“ zrušují, za 

slovo „dokumentaci“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 13, slova 
„dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo“ se zrušují a za slovo 
„dokumentace“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 13. 
 

23. V § 19 písm. b) se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „dokumentace pro 
povolení záměru13)“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „projektové dokumentace 
zpracované“. 
 

24. V § 19 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) koordinovat vypracování projektové dokumentace14),“. 
 
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i). 
 

25. V § 19 písm. h) se slova „na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním 
řízení“ nahrazují slovy „v řízení podle stavebního zákona“. 
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26. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 

15 až 19 zní: 
 

„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, 
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 
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(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. 
 

§ 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 
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(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). 
 

§ 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. 
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(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 

 
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. 
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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. 
19)  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

 
Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá. 
 

27. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem“ vkládají slova „nebo 
vnitřním předpisem Komory“. 
 

28. V § 20 odst. 1 písm. b) se text „50000 Kčs“ nahrazuje textem „300 000 Kč“. 
 

29. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, která vykonává veřejnou správu 
na úseku odborných a vybraných činností ve výstavbě“. 
 

30. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní: 
 

„§ 33a 
 
Nejvyšší stavební úřad vydá vyhlášku k provedení § 19b odst. 5 a 19i odst. 4.“. 

 
 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
 

Změna zákona o Ústavním soudu 
 

Čl. XI 
 
V § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 83/2004 Sb. a zákona 
č. 234/2006 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 
„(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.“. 
 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
 

Změna zákona o dráhách 
 

Čl. XII 
 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., 
zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., 
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zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 
134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 1 se slova „územním rozhodnutím nebo společným povolením, kterým se 
stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „rozhodnutím o povolení záměru“. 
 

2. V § 5a odst. 2 větě druhé a v § 5a odst. 4 se slovo „speciálního“ zrušuje. 
 

3. V § 5a odst. 2 větě poslední se slovo „speciální“ zrušuje. 
 

4. Nadpis pod označením § 7 se zrušuje. 
 

5. V § 7 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 
 

6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „drážní správní úřad ve stavebním povolení nebo 
společném povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „stavební 
úřad v rozhodnutí o povolení záměru“. 
 

7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

8. V § 49b odst. 2 větě první se slova „Drážní správní“ nahrazují slovem „Stavební“. 
 

9. V § 56 písm. d) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

10. V § 56 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámky 
pod čarou č. 13  ve znění „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.“ zrušuje. 
 

11. V § 56a odst. 1 se slova „Obecní úřady“ nahrazují slovy „Územní pracoviště krajských 
stavebních úřadů“. 
 

12. V § 57 odst. 2 písm. f) se slovo „speciálního“ zrušuje. 
 

13. V § 64 se slova „§ 7 odst. 3 a“ zrušují. 
 
 

ČÁST TŘINÁCTÁ 
 

Změna zákona o vnitrozemské plavbě 
 

Čl. XIII 
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Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 
254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb. a 
zákona č. 135/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 větě druhé se slova „k politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

2. § 5a se zrušuje. 
 

3. V § 41 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje. 
 
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 

 
 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
 

Změna lesního zákona 
 

Čl. XIV 
 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 
344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona 
č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 90/2019 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 9 písm. a) a b) se za slova „územním plánem“ vkládá slovo „obce“. 
 

2. V § 4 odst. 9 písm. a) se za slovo „umístění“ vkládají slova „nebo povolení“. 
 

3. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „, pokud jiný veřejný zájem 
převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa“. 
 

4. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „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.“. 
 

5. V § 14 odst. 2 větě první se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“ a slova 
„stavební úřad nebo jiný orgán státní správy“ se nahrazují slovy „správní orgán 
příslušný podle jiného právního předpisu“. 
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6. V § 14 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „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.“. 
 

7. V § 14 se odstavec 3 zrušuje. 
 

8. V § 16 odst. 1 větě poslední se slovo „území“ nahrazuje slovy „správním obvodu“. 
 

9. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „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.“. 
 

10. V § 16 odst. 3 se slova „stavební povolení nebo jiné“ zrušují a slova „zvláštních 
předpisů“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“. 
 

11. V § 17 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo stavební úřad v rozhodnutí o 
povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

12. V § 47 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

 
13. V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „,  kromě případů kdy je 

důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona“. 
 

14. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h). 
 

15. V § 48a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, kromě případů kdy je 
důvodem odnětí nebo omezení záměr povolovaný podle stavebního zákona“. 
 

16. V § 48a odst. 2 písm. a) se slovo „umisťuje“ nahrazuje slovy „vymezuje plochy pro“. 
 

17. V § 48a odst. 2 se písmena c) a d) zrušují. 
 
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena c) až g). 
 

18. V § 48a odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo stavební úřad“. 
 

19. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 48b 
 

Stavební úřady 
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(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.“. 

 
20. V § 49 odst. 3 písm. c) se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního 

rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a územním plánům krajů“. 
 

21. V § 49 odst. 3 se písmeno e) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena f) až o) se označují jako písmena e) až n). 
 

22. V § 49 se odstavec 5 zrušuje. 
 

23. V § 58 odst. 2 větě poslední se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

24. V § 58 se odstavec 5 zrušuje. 
 
 

ČÁST PATNÁCTÁ 
 

Změna zákona o pozemních komunikacích 
 

Čl. XV 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 
Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 
Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 
151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona 
č. 193/2018 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 8 odst. 1 se slova „územím zastavěným nebo zastavitelným“ nahrazují slovy 
„zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami“. 
 

2. V § 8 odst. 2 se slova „území zastavěného nebo zastavitelného obsažena ve schválené“ 
nahrazují slovy „zastavěného území nebo zastavitelné plochy obsažena ve vydané“. 
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3. V § 10 odstavce 4 a 5 znějí: 
 

„(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.“. 

 
4. V § 11 odst. 2 se slova „území zastavěné nebo zastavitelné“ nahrazují slovy „zastavěné 

území nebo zastavitelné plochy“. 
 

5. V § 11 odst. 5 se slova „souvisle zastavěné území obcí“ nahrazují slovy „zastavěné 
území nebo zastavitelné plochy“. 
 

6. § 16 zní: 
„§ 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 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.“. 

 
7. V § 18 větě druhé se slova „Speciální stavební“ nahrazují slovem „Stavební“. 
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8. V § 18g odstavec 1 zní: 

 
„(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“).“. 

 
9. V § 18g odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „speciálnímu“ zrušuje a slova „žádosti 

o“ se nahrazují slovy „návrhu na“. 
 

10. V § 18g odst. 4 písm. a) se slova „stavebního povolení nebo společného povolení, 
kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují slovy „povolení záměru“. 
 

11. V § 18g odst. 4 písm. b) se slovo „kolaudaci“ nahrazuje slovy „vydání kolaudačního 
rozhodnutí“. 
 

12. V § 18g odstavec 5 zní: 

„(5) V řízení o povolení záměru podle odstavce 1 stavební úřad uloží provedení 
zkušebního provozu podle stavebního zákona.“. 

 
13. V § 18g odst. 6 se slova „Speciální stavební úřad ve stavebním nebo ve společném 

územním a stavebním a při kolaudaci podle zvláštních předpisů o územním plánování 
a stavebním řádu5)“ nahrazují slovy „Stavební úřad v řízení o povolení záměru nebo 
v kolaudačním řízení podle stavebního zákona“. 
 

14. V § 25 odst. 6 se písmeno d) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f). 
 

15. V § 30 odst. 1 větě druhé se slova „umístění stavby nebo společného povolení, kterým 
se stavba umisťuje a povoluje.5)“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního 
zákona.“. 
 

16. V § 30 odst. 30 se slova „určení silničního ochranného pásma podle“ zrušují. 
 

17. § 32 se zrušuje. 
 

18. V § 37 odst. 3 se slova „závazné stanovisko“ nahrazují slovem „vyjádření“ a na konci 
odstavce 3 se doplňují věty „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 
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připomínky a z hlediska veřejných zájmů chráněných tímto zákonem se záměrem 
souhlasí.“. 
 

19. V § 38 odst. 2 se slova „stavební povolení, popřípadě schválení podle zvláštních 
předpisů5)“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

20. V § 38 odst. 3 větě první se slovo „stanoviska“ nahrazuje slovem „vyjádření“ a věta 
druhá se nahrazuje větou „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.“. 
 

21. V § 40 odst. 1 se za slova „celní úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“. 
 

22. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova „speciálního stavebního úřadu4)“ zrušují. 
 

23. V § 40 odst. 2 písm. f) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 
rozvojovému plánu“. 
 

24. V § 40 odst. 2 písmeno g) zní: 

„g) uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí a krajů z hlediska řešení dálnic a 
silnic I. třídy,“. 

25. V § 40 odst. 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se včetně 
poznámky pod čarou č. 38 zrušuje. 
 

26.  V § 40 odst. 3 písm. d) se slova „speciálního stavebního úřadu“ zrušují. 
 

27. V § 40 odst. 3 písm. f) se slova „územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko 
v územním řízení“ nahrazují slovy „územním plánům obcí“. 
 

28. V § 40 odst. 4 písm. a) se slova „a speciálního stavebního úřadu“ zrušují a slova „, a 
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací“ se zrušují. 
 

29. V § 40 odst. 4 písm. c) se slova „u), v), w) a x)“ nahrazují slovy „t), u), v) a w)“. 
 

30. V § 40 odst. 4 písm. d) se za slova „územním plánům“ vkládá slovo „obcí“ a slova „a 
závazné stanovisko v územním řízení“ se zrušují. 
 

31. V § 40 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
 

„(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.“. 
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32. V § 42a odst. 1 se písmeno n) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena n) až p). 
 

33. V § 42a odst. 8 písm. b) se slova „o) a q)“ nahrazují slovy „n) a p)“. 
 

34. V § 42a odst. 8 písm. d) se slova „odstavce 1 písm. n),“ zrušují. 
 

35. V § 42b odst. 1 se písmeno n) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena e) až y) se označují jako písmena n) až x). 
 

36. V § 42b odst. 6 písm. a) se slova „u), v) a x)“ nahrazují slovy „t), u) a w)“. 
 

37. V § 42b odst. 6 písm. b) se slova „o) a q)“ nahrazují slovy „n) a p)“. 
 

38. V § 42b odst. 6 písm. c) se text „p)“ nahrazuje textem „o)“. 
 

39. V § 42b odst. 6 písm. e) se slova „s) a t)“ nahrazují slovy „r) a s)“. 
 

40. V § 43 odst. 1 větě první, v § 43a odst. 1 písm. b) a v § 43 odst. 2 písm. b) se text „u)“ 
nahrazuje textem „t)“. 
 

41. V § 44 odst. 1 větě první se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují a věta druhá se 
zrušuje. 
 

42. V § 46 odst. 2 se text „§ 16 odst. 4“ zrušuje. 

 
 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 
 

Změna zákona o civilním letectví 
 

Čl. XVI 
 
Zákon 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 zákona 
č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 
Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 35 ve znění „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. 
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1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“ 
zrušuje. 
 

2. V § 35 odst. 1 se slovo „územním“ zrušuje. 
 

3. V § 36 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

4. V § 37 odstavec 1 zní: 
 

„(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.“. 

 
5. § 40 zní:  

„§ 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.“. 

 
6. V § 41 odst. 1 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „stavebního úřadu“. 

 
7. V § 84d odst. 1 písm. b) se slova „územním rozhodnutí“ nahrazují slovy „rozhodnutí o 

povolení záměru“. 
 

8. V § 88 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m). 
 

9. V § 88 odst. 1 písm. k) se slova „stanovisko k politice územního rozvoje“ nahrazují 
slovy „vyjádření k“. 
 

10. V § 89 odst. 2 se písmena b) až d) zrušují. 
 
Dosavadní písmena e) až w) se označují jako písmena b) až t). 
 

11. V § 89 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova „ke zřizování“ nahrazují slovy „k provozování“ 
a slova „a mimo ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou 
výšku, nebo staveb a zařízení“ se zrušují“. 
 

12. V § 92 odst. 1 písm. e) a v § 93 odst. 1 písm. c) se slovo „zřídí“ nahrazuje slovem 
„provozuje“. 

 
 

ČÁST SEDMNÁCTÁ 
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Změna zákona o oceňování majetku 

 
Čl. XVII 

 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 
Sb., zákona č. 340/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 228/2014 Sb. a zákona č. 
225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 2 větě druhé se za slova „uvedeným v“ vkládají slova „rozhodnutí o povolení 
záměru,“. 
 

2. V § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2 se za slovo „vydaným“ vkládají slova „rozhodnutím o 
povolení záměru,“. 
 

3. Poznámky pod čarou č. 6 a 26 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují. 
 
 

ČÁST OSMNÁCTÁ 
 

Změna veterinárního zákona 
 

Čl. XVIII 
 
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona 
č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona 
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 48 odst. 1 písm. g) a v § 49 odst. 1 písm. i) se slova „závazné posudky“ nahrazují 
slovy „vyjádření podle § 56“. 
 

2. V § 49 odst. 1 písm. i) se slova „stavební řízení, ohlášení stavby“ nahrazují slovy „řízení 
o návrhu na povolení záměru“ a slovo „souhlas“ se nahrazuje slovem „řízení“. 
 

3. V § 49 odst. 1 písm. j) se slova „, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním 
řízení“ nahrazují slovy „krajů, územním plánům obcí a regulačním plánům“. 
 

4. Nadpis pod označením § 56 zní: „Vyjádření“. 
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5. V § 56 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „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“. 
 

6. V § 56 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 
 

7. V § 56 odst. 2 a 3 se slova „Závazné posudky na“ nahrazují slovy „Vyjádření pro“. 
 

8. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(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.“. 

 
9. V § 76 odst. 1 se věta třetí zrušuje. 

 
10. V § 77a se věta první nahrazuje větou „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).“. 

 
 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 
 

Změna zákona o nouzových zásobách ropy 
 

Čl. XIX 
 

V § 3 odst. 3 větě třetí 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 zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 
225/2017 Sb., se slova „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“ nahrazují slovy 
„povolení stavby podle stavebního zákona, pokud stavba povolení nepodléhá“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ 
 

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky 
 

Čl. XX 
 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 
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Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 
Sb., se mění takto: 
 

1. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

2. V § 31 odst. 1 větě první se za slovo „správu“ vkládají slova „s výjimkou pravomocí 
podle stavebního zákona“. 
 

3. V § 33 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j). 
 

4. V § 33 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „, s výjimkou pravomocí 
podle stavebního zákona“. 
 

5. V § 35 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „být“, slovo „povolit“ se 
nahrazuje slovem „povolena“, slovo „výstavbu“ se nahrazuje slovem „výstavba“ a na 
konci odstavce 1 se doplňuje věta „Tím není dotčeno právo povolovat na území újezdu 
stavby sloužící k zajišťování obrany státu realizované ministerstvem, nebo jím zřízenou 
či založenou právnickou osobou.“. 
 

6. V § 43 větě první se slova „právních předpisů o územním řízení“ nahrazují slovy 
„územních požadavků“. 
 

7. V § 44 odst. 4 větě první se slova „O hranici“ nahrazují slovy „Hranici“, slovo 
„rozhoduje“ se nahrazuje slovem „stanovuje“, slova „po dohodě“ se nahrazují slovy 
„v součinnosti“, slova „po projednání“ se zrušují a slovo „přilehlého“ se nahrazuje 
slovem „dotčeného“. 
 

8. § 47 zní: 
„§ 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.“. 

 
9. V § 48 a v § 51 odst. 2 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují 

slovy „stavební úřad“. 
 

10. V § 49 odst. 1 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy 
„stavebnímu úřadu“. 
 

11. V § 49 odst. 2 větě první a v § 49 odst. 3 větě první se slova „Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Stavební úřad“. 
 

12. V § 51 odst. 1 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy 
„stavebního úřadu“. 
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna obecního zřízení 
 

Čl. XXI 
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 
320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona 
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 
305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 
Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 
263/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 12 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „; v případě obecně závazné 
vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu 
úřadu“. 

 
2. V § 123 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(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.“. 

 
3. V § 128 odst. 1 písm. b) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu“. 
 

4. V § 128 odst. 1 písm. e) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo Nejvyššího správního 
soudu“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna krajského zřízení 
 

Čl. XXII 
 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 
320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 
257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 
347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 
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č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 257/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 8 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „; v případě obecně závazné 
vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu 
úřadu“. 

 
2. V § 81 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 
„(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.“. 

 
3. V § 85 odst. 1 písm. b) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo Nejvyššího správního 

soudu“. 
 

4. V § 85 odst. 2 písm. c) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo rozsudek Nejvyššího 
správního soudu“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna zákona o hlavním městě Praze 
 

Čl. XXIII 
 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 
273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona 
č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., 
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 
Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 
Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 
Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 
Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 45 odst. 8 se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo rozsudky Nejvyššího správního 
soudu“. 
 

2. V § 45 odst. 12 se na konci textu věty první doplňují slova „; v případě obecně závazné 
vyhlášky, jejímž obsahem je územně plánovací dokumentace, Nejvyššímu stavebnímu 
úřadu“. 
 

3. V § 106 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
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„(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.“. 

 
4. V § 112 odst. 1 písm. b) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo Nejvyššího správního 

soudu“. 
 

5. V § 112 odst. 2 písm. c) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo rozsudek Nejvyššího 
správního soudu“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o integrovaném záchranném systému 
 

Čl. XXIV 
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 
183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 7 odst. 2 písmeno h) zní: 
 

„h) uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události,“. 

 
2. V § 7 odst. 2 písm. i) se slova „stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní 

rozvoj,“ nahrazují slovy „projedná s Nejvyšším stavebním úřadem jím stanovené“. 
 

3. V § 10 odst. 5 písm. j) se slova „stanovisko k zásadám územního rozvoje“ nahrazují 
slovy „vyjádření k územnímu plánu kraje“. 
 

4. V § 10 odst. 6 se slova „územním a stavebním řízení a ve společném územním a 
stavebním řízení14)“ nahrazují slovy „řízení o povolení záměru podle stavebního 
zákona“. 
 
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje. 
 

5. V § 12 odst. 2 písm. i) se slovo „stanoviska“ nahrazuje slovem“ vyjádření“ a za slova 
„územním plánům“ se vkládá slovo „obcí“. 
 

6. V § 15 se odstavec 5 zrušuje. 
 

7. V § 33 odst. 1 větě druhé se slovo „Stanoviska“ nahrazuje slovem „Vyjádření“ a slova 
„politice územního rozvoje a“ se zrušují. 
 

8. V § 33 odst. 1 větě poslední se slovo „Stanoviska“ nahrazuje slovem „Vyjádření“, slova 
„nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle“ se 
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nahrazují slovy „jsou vyjádřením podle části čtvrté“ a na konci textu věty poslední se 
doplňují slova „ani závazným stanoviskem“. 
 

9. V § 35 odst. 1 a 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 
 

10. V § 35 odst. 3 se slova „Ministerstvo vnitra vydá po projednání s Ministerstvem pro 
místní rozvoj“ nahrazují slovy „Nejvyšší stavební úřad vydá po projednání 
s Ministerstvem vnitra“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 
 

Čl. XXV 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 
76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 
Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 
Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 
Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona 
č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 30 odstavec 1 zní: 
 

„(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. V § 30 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 
„(2) Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo 
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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.“. 

 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 
3. V § 31 odstavec 1 zní: 

 
„(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 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.“. 

 
4. V § 31 odst. 2 větě první se slovo „překročení“ nahrazuje slovem „překračování“ a slova 

„omezení hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru“ se nahrazují slovy „splnění 
povinnosti na ochranu před hlukem a vibracemi“. 
 

5. V § 77 odstavec 2 zní: 
 

„(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.“. 

 
6. V § 77 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3. 
 

7. V § 78 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Orgánem ochrany veřejného zdraví je také stavební úřad.“. 
 

8. V § 80 odst. 1 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje. 
 

9. V § 82 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo stavební úřad“. 
 

10. V § 82 odst. 2 písm. j) se za slovo „stanoviska“ vkládá slovo „vyjádření“. 
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11. Za § 82a se vkládá nový § 82b, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 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.“. 
 

12. V § 94 odst. 1 větě první se slova „Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a“ 
nahrazují slovy „Vyjádření uplatněná k“ a ve větě poslední se slova „nebo územní 
souhlas anebo ohlášení stavby“ zrušují. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna zákona o hospodaření energií 
 

Čl. XXVI 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 
694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 
Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 
131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 6 se slova „politiku územního rozvoje“ nahrazují slovy „územní rozvojový 
plán“. 
 

2. V § 4 odst. 6 se slova „zásad územního rozvoje“ nahrazují slovy „územního 
rozvojového plánu kraje“ a za slovo „plánu“ se vkládá slovo „obce“. 
 

3. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „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 to doložit průkazem“ nahrazují slovy „před zahájením výstavby opatřit průkaz“. 
 

4. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude“ 
nahrazují čárkou a body 1 až 3 se zrušují. 
 

5. V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „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 
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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“. 
 

6. V § 7 odst. 3 se slova „se dokládají“ nahrazují slovy „jsou hodnoceny“, slova „to doloží 
kopií“ se nahrazují slovem „kopie“ a slova „a které“ se zrušují. 
 

7. V § 7 odst. 5 písm. b) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje. 
 

8. V § 7 odst. 5 písm. d) a v § 7 odst. 6 písm. a) se slovo „rodinnou“ zrušuje. 
 

9. V § 7 odst. 5 písm. f) se slova „prokáže energetickým auditem“ nahrazují slovy „zajistí 
energetický audit, který prokáže“. 
 

10. V § 7 odst. 7 se slovo „rodinnou“ zrušuje. 
 

11. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
 

„(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.“. 

 
12. V § 7a odst. 4 písm. b) se slova „14) při prokazování dodržení technických požadavků 

na stavby15)“ nahrazují slovy „ pro provádění stavby vypracované před zahájením 
výstavby podle stavebního zákona“. 
 

13. V § 9a odst. 3 písmeno c) zní: 
 

„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.“. 

 
14. V § 11 odst. 1 písm. k) se slova „politice územního rozvoje a zásadám územního 

rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a územnímu plánu kraje“. 
 

15. V § 13 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) 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.“. 
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16. V § 13 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 
 

17. V § 13 odst. 2 se věta první zrušuje. 
 

18. V § 13 odst. 2 se slovo „územní“ nahrazuje slovem „územně“. 
 

19. V § 13 odst. 3 a 4 se slova „a závazná stanoviska“ a slova „a stavebního řádu“ zrušují. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna energetického zákona 
 

Čl. XXVII 
 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 
Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., 
zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 
Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 
Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 16 písmeno g) zní: 
 

„g) uplatňuje stanovisko k územnímu rozvojovému plánu, územnímu plánu kraje a 
územnímu plánu obce,“. 

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

energetické sítě30)“ zrušují. 
 

3. V § 16 se písmeno x) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena y) a z) se označují jako písmena x) a y). 
 

4. V § 30b odst. 1 písm. a) se slova „umístění stavby, stavebního povolení“ nahrazují slovy 
„povolení záměru“ a slovo „souhlasu“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

5. V § 30d odst. 1 písm. a) se slova „územního rozhodnutí podle zvláštního“ nahrazují 
slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního“. 
 

6. V § 30d odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„b) v případě zastavení řízení o povolení záměru nebo zamítnutí návrhu na vydání 
rozhodnutí o povolení záměru dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,“. 
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7. V § 30d odst. 1 písm. c) se slova „územního rozhodnutí podle zvláštního“ nahrazují 
slovy „rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního“. 
 

8. V § 46 odstavec 1 zní: 
 

„(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.“. 

 
9. V § 46 odst. 16 se slova „na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se 

stavebním zákonem33)“ zrušují. 
 

10. V § 68 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „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.“. 
 

11. V § 69 odstavec 1 zní: 
 

„(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.“. 

 
12. V § 77 odst. 5 se věta první nahrazuje větami „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.“. 
 

13. V § 87 odstavec 1 zní: 
 

„(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.“. 

 
14. V § 87 odst. 4 větě poslední se slova „návrhu regulačního plánu nebo“ zrušují, slova 

„územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu“ se 
nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru“ a slova „regulačního plánu nebo 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o 
povolení záměru“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ9DSNDE)



51 
 

15. V § 98 odst. 10 se slova „požádá o územní rozhodnutí“ nahrazují slovy „podá návrh na 
vydání rozhodnutí o povolení záměru“. 

 
 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ 
 

Změna zákona o pohřebnictví 
 

Čl. XXVIII 
 

 
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona 
č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 202/2015 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 4 větě první se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“, ve větě 
druhé se slovo „Stanovisko“ nahrazuje slovem „Vyjádření a slova „rozhodnutí nebo 
opatření nebo jiného úkonu“ se nahrazují slovy „povolení záměru“ a ve větě poslední 
se slova „výčet dotčených orgánů a“ nahrazují slovy „posouzení záměru z hlediska 
ochrany veřejného zdraví a ochrany podzemních vod a pro“. 
 

2. V § 12 se slova „územního rozhodnutí a následného stavebního povolení; dotčenými 
orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice a orgán ochrany ovzduší“ nahrazují 
slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“ a na konci § 12 se doplňuje věta 
„V rámci řízení o povolení záměru posoudí stavební úřad záměr zřízení veřejného 
pohřebiště z hlediska ochrany veřejného zdraví a ochrany ovzduší.“. 
 

3. V § 17 odst. 1 se slova „rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního 
předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu 
vyžadováno“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona“, věta druhá 
se nahrazuje větou „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.“ a ve větě poslední se slova „rozhodnutí o jejich umístění 
podle zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby“ nahrazují slovy „povolení 
záměru podle stavebního zákona“. 
 

4. Poznámka pod čarou č. 14 zní: „14) Zákon č. …/2000 Sb., stavební zákon.“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o státních hranicích 
 

Čl. XXIX 
 
Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 
183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 8 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje. 
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2. V § 17 se slova „územním a stavebním řízení“ nahrazují slovy „řízení o povolení 

záměru“ a na konci textu § 17 se doplňují slova „; ministerstvo pro tyto účely vydá 
vyjádření“. 
 

3. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2)  Pokud ministerstvo nevydá vyjádření podle odstavce 1 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.“. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ 
 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Čl. XXX 
 
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 zákona č. 
93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., 
zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 
zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb.,  zákona č. 298/2016 
Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 písm. f) se slova „Ministerstvo životního prostředí“ nahrazují slovy „Nejvyšší 
stavební úřad“ a slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ se nahrazují slovy „krajský 
stavební úřad“. 
 

2. V § 3 písm. g) bod 1 zní: 
 

„1. řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, není-li vedeno řízení o 
povolení záměru s posouzením vlivů,“. 

 
3. V § 3 písm. g) se body 2 až 5 zrušují. 

 
Dosavadní body 6 až 14 se označují jako body 2 až 10. 
 

4. V § 3 písm. g) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „, není-li vedeno řízení o povolení 
záměru s posouzením vlivů s integrovaným povolením podle stavebního zákona“. 
 

5. V § 3 písm. g) bodu 10 se slova „1 až 12“ nahrazují slovy „2 až 8“. 
 

6. V § 3 písm. g) bodu 11 a v § 3 písm. m) se číslo „13“ nahrazuje číslem „9“. 
 

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

„(5) V řízení o povolení záměru s posouzením vlivů postupuje stavební úřad podle tohoto 
zákona, pokud nestanoví stavební zákon jinak.“. 
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8. V § 7 odst. 6 větě čtvrté se slova „a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2“ 

nahrazují slovy „, dotčená veřejnost a dotčené územní samosprávné celky“. 
 

9. V § 7 se odst. 9 větě první se slova „uvedená v § 3 písm. i) bodě 2“ zrušují. 
 

10. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li předmětem navazujícího řízení pouze 
část nebo etapa záměru, který byl předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, 
dokumentace se zpracovává k celému záměru.“. 
 

11. V § 9a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Závazné stanovisko se vydává k celému 
záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho 
částem nebo etapám.“. 
 

12. V § 9a odst. 6 větě první se slovo „Nejdříve“ nahrazuje slovy „S výjimkou navazujících 
řízení, která vede krajský stavební úřad, předloží oznamovatel“ a slova „předloží 
oznamovatel“ se zrušují. 
 

13. V § 9a se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 

„(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.“. 

 
14. V § 9c se odstavec 4 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 
 

15. V § 9c odst. 4 se slova „nebo v odvolání podle odstavce 4“ zrušují. 
 

16. V § 9d se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označené odstavce 1. 
 

17. § 10 se zrušuje. 
 

18. V nadpisu § 10i se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují. 
 

19. V § 10i odst. 1 větě první se slova „politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
a územního plánu“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentace“. 
 

20. V § 10i odst. 2 větě první se slova „Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené 
působnosti (dále jen „orgán kraje“) při pořizování politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje a územního plánu“ nahrazují slovy „nebo krajský stavební úřad při 
pořizování územně plánovací dokumentace“, ve větě třetí se slova „Ministerstvo nebo 
orgán kraje“ nahrazují slovy „nebo krajský stavební úřad“ a ve větě čtvrté se slova 
„stanoví orgán kraje“ nahrazují slovy „obce stanoví krajský stavební úřad“. 
 

21. V § 11 se odstavec 3 zrušuje. 
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22. V § 12 odst. 1 větě druhé se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „krajský stavební 
úřad“ a věta poslední se zrušuje. 
 

23. V § 13 odst. 1 větě první a druhé, v § 13 odst. 2 větě první a v § 13 odst. 3 větě první, 
druhé a třetí se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „krajský stavební úřad“. 
 

24. V § 13 odst. 2 větě druhé, v § 13 odst. 3 větě čtvrté, v § 13 odst. 4 a 5 a v § 13 odst. 6 
větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Krajský stavební úřad“. 
 

25. V § 13 odst. 3 větě poslední se slova „ministerstvo povinno“ nahrazují slovy „stavební 
úřad povinen“. 
 

26. V § 13 odst. 6 větě první se slova „Ministerstvo je povinno“ nahrazují slovy „Krajský 
stavební úřad je povinen“, ve větě druhé se slovo „povinno“ nahrazuje slovem 
„povinen“ a ve větě poslední se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „krajskému 
stavebnímu úřadu“. 
 

27. V § 14a odst. 1 větě první, druhé a poslední, v § 14a odst. 2 větě první, v § 14a odst. 3 
větě první a v § 14a odst. 4 větě poslední se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy 
„příslušný úřad“. 
 

28. V § 14a odst. 2 větě poslední, v § 14a odst. 3 větě druhé, v § 14a odst. 4 větě první a 
v § 14a odst. 5 větě poslední se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Příslušný úřad“. 
 

29. V § 14a odst. 3 větě poslední se slova „ministerstvo povinno“ nahrazují slovy „příslušný 
úřad povinen“. 
 

30. V § 14a odst. 5 větě poslední se slova „Ministerstvo je povinno“ nahrazují slovy 
„Příslušný úřad je povinen“. 
 

31. Na konci § 15a se doplňuje věta „V případě řízení o povolení záměru EIA příslušný 
úřad podle úpravy předběžné informace ve stavebním zákoně.“. 
 

32. V § 16 se odstavec 3 zrušuje. 
 

33. V § 18 odst. 2 větě první se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Nejvyšší stavební 
úřad“. 
 

34. V § 20 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 

„b) Nejvyšší stavební úřad,“. 
 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

 
35. V § 20 písmeno c) zní: 

 
„c) krajské stavební úřady.“. 
 

36. V § 21 se písmeno c) zrušuje. 
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Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m). 

 
37. V § 21 písm. e) se slova „záměrů a koncepcí“ nahrazují slovy „koncepcí a mezistátní 

posuzování záměrů prováděných mimo území České republiky podle § 14“. 
 

38. V § 21 se písmeno f) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l). 
 

39. V § 21 písm. i) se slova „politiky územního rozvoje na životní prostředí“ nahrazují slovy 
„územního regulačního plánu“ a slova „zásad územního rozvoje na životní prostředí“ 
se nahrazují slovy „územních plánů kraje“. 
  

40. V § 21 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmena k) a l) se zrušují. 
 

41. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní: 
 

„§ 21a   
 
 Nejvyšší stavební úřad stanovuje, který krajský stavební úřad je příslušný k zajištění 

posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů.“. 
 

42. Nadpis pod označením § 22 zní: „Krajské stavební úřady“. 
 

43. V § 22 úvodní část ustanovení zní: „Krajské stavební úřady“. 
 

44. V § 22 písm. a) se slova „sloupci KÚ“ zrušují. 
 

45. V § 22 písm. b) se slova „není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. f),“ zrušují. 
 

46. V § 22 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje. 
 

47. V § 23 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „krajský 
stavební úřad“, slovo „, pokud“ se nahrazuje tečkou a písmena a) až c) se zrušují. 
 

48. V § 23 se odstavce 4 a 5 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 

49. V § 23 se odstavec 8 zrušuje. 
 

50. § 23a se zrušuje. 
 

51. V příloze č. 1 se řádek „ 
   Příslušný úřad MŽP KÚ MŽP KÚ 

“ zrušuje. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ 
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Změna lázeňského zákona 

 
Čl. XXXI 

 
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 zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. § 13 se zrušuje. 
 

2. V § 14 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání zdroje, 
jestliže uživatel nezapočal s využíváním zdroje ve lhůtě stanovené v povolení k využití zdroje.“. 

 
3. V § 35 odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje. 

 
4. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 
„(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.“. 
 

5. Nadpis pod označením § 37 zní: „Závazná stanoviska a vyjádření k některým 
činnostem“. 
 

6. V § 37 odst. 1 se slova „politiky územního rozvoje a“ zrušují a slova „a v územním 
řízení22)“ se zrušují. 
 

7. V § 37 odst. 2 písm. f) se slovo „stavbami“ nahrazuje slovem „záměrem“ a text „písm. 
b)“ se nahrazuje slovy „nebo jiným záměrem povolovaným podle stavebního zákona“. 
 

8. V § 37 odstavec 3 zní: 
 

„(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.“. 

 
9. V § 37 odst. 4 se za slovo „pásmech“ vkládají slova „I. stupně“ a slova „závazného 

stanoviska“ se nahrazují slovem „vyjádření“. 
 

10. V § 37 odst. 6 větě první se slova „V ochranných pásmech a na území lázeňského místa 
se závazné“ nahrazují slovem „Závazné“, za slova „f) a“ se vkládají slova „vyjádření 
ministerstva podle“ a za číslo „4“ se vkládá slovo „se“. 
 

11. V § 37 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
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„(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 stavební úřad 
v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona.“. 

 
12. V § 38 se slova „vázat závazné stanovisko“ nahrazují slovy „ve vyjádření“ a slova „na 

splnění podmínek jimi určených“ se nahrazují slovy „uvést podmínky“. 
 

13. V § 43 odstavec 2 zní: 
 

„(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.“. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o odpadech 
 

Čl. XXXII 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., 
zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., 
zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 
Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 
Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 
Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 
Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb., se mění 
takto: 
 

1. V § 12 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
 

„(7) Pokud je míšení nebezpečných odpadů podle odstavce 6 nezbytné pro provoz záměru 
povolovaného podle stavebního zákona, udělí k němu stavební úřad souhlas při splnění 
podmínek stanovených v odstavci 6 rozhodnutím o návrhu na povolení záměru.“. 

 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 
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2. V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9. 
 

3. Na konci textu § 14 se doplňují slova „nebo 2“. 
 

4. V § 14 odst. 5 se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo stavební úřad“. 
 

5. V § 14 odst. 6 se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo stavební úřad v rámci řízení o 
návrhu na povolení záměru“. 
 

6. V § 14 se odstavec 7 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8. 
 

7. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12. 

 
8. V § 18 odst. 4 větě první, v § 18 odst. 5 a v § 18 odst. 6 se číslo „11“ nahrazuje číslem 

„12“. 
 

9. V § 18 odst. 4 větě první se slova „4 až 8“ nahrazují slovy „5 až 9“. 
 

10. V § 18 odst. 7 a v § 18 odst. 8 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
 

11. V § 18 odst. 9 se slova „3, 6 a 7“ nahrazují slovy „4, 7 a 8“. 
 

12. V § 18 odst. 10 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „7 a 8“. 
 

13. V § 18 odst. 12 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 
 

14. V § 33b odst. 1 písm. a) se za text „odst. 1“ vkládají slova „nebo § 14 odst. 2“. 
 

15. V § 33b odst. 1 písm. b) se text „e)“ nahrazuje textem „d)“. 
 

16. V § 39 odst. 3 se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 4“. 
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17. V § 39 odst. 10 větě první se slova „a krajský úřad“ nahrazují slovy „, krajský úřad a 

stavební úřad“. 
 

18. V § 39 odst. 12 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „a stavební úřad“, číslo „2“ 
se nahrazuje číslem „4“ a za text „§ 14 odst. 1“ se vkládají slova „a 2“. 
 

19. V § 66 odst. 6 se slovo „krajskému“ zrušuje. 
 

20. Na konci § 71 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní: 
 

„m) stavební úřady.“. 
 

21. V § 72 odst. 1 písm. j) bodu 2 se za číslo „1“ vkládají slova „a 2“ a text „e)“ se nahrazuje 
textem „d)“. 
 

22. V § 72 odst. 1 písm. j) bodu 3 se text „§ 14 odst. 2“ nahrazuje slovy „, 2 a 4“.  
 

23. V § 72 odst. 1 písm. s) se slova „politice územního rozvoje“ nahrazují slovy „územnímu 
rozvojovému plánu“. 
 

24. V § 72 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně 
poznámky pod čarou č. 71 zrušuje.  
 

25. V § 78 odst. 2 písm. v) se slova „zásadám územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územnímu plánu kraje“. 
 

26. V § 78 odst. 2 písm. x) se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“. 
 

27. V § 79 odst. 1 písm. k) se za slova „územním plánům“ vkládá slovo „obcí“. 
 

28. V § 79 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „závazné stanovisko k umístění stavby, 
ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního 
předpisu21)“ nahrazují slovy „vyjádření k povolení záměru podle stavebního zákona“.  
 

29. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 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.“. 

 
30. V § 82 odst. 2 větě první se za text „§ 14 odst. 1“ vkládají slova „a 2“, za text „§ 12 

odst. 6“ se vkládají slova „a 7“, slova „závazné stanovisko“ se nahrazuje slovem 
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„vyjádření“, na konci textu věty první se doplňují slova „, nebo v řízení o povolení 
záměru s integrovaným povolením podle stavebního zákona“ a věta poslední se zrušuje. 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna vodního zákona 
 

Čl. XXXIII 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 
Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona 
č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 
Sb., se mění takto: 
 

1. V § 5 se odstavec 3 zrušuje. 
 

2. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 
3. V § 9 se odstavec 5 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9. 
 

4. V § 9 se odstavec 9 zrušuje. 
 

5. § 15 a 15a se zrušují. 
 

6. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „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.“. 
 

7. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „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.“. 
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8. V § 17 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, pokud  v případě záměru 

povolovaného podle stavebního zákona, nerozhoduje o tom, zda lze tuto výjimku udělit, 
v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru sám“. 
 

9. V § 18 odst. 1 se slova „umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a 
nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může“ nahrazují slovy „provádět 
činnosti, které mohou“. 
 

10. V § 23 odst. 2 větě poslední se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 
se doplňují slova „a řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

11. V § 23a se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pokud jde o záměr povolovaný podle 
stavebního zákona, rozhodne o tom, zda lze výjimku udělit, stavební úřad rozhodnutím 
o návrhu na povolení záměru.“. 
 

12. V § 28a odst. 1 větě první se slova „v Politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

13. V § 28a odst. 2 větě poslední se slova „politiky územního rozvoje18a) a“ zrušují. 
 

14. V § 30 odst. 1 větě první se za slovo „úřad“ vkládá slovo „rozhodnutím“ a slova 
„opatřením obecné povahy“ se zrušují. 
 

15. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „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.“. 
 

16. V § 30 odst. 6 větě první se za slovo „návrh“ vkládají slova „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“. 
 

17. V § 30 odst. 6 se věta druhá zrušuje. 
 

18. V § 30 odst. 8 a 10 se slova „opatření obecné povahy“ nahrazují slovem „rozhodnutí“. 
 

19. V § 30 odst. 9 se slova „opatřením obecné povahy“ zrušují. 
 

20. V § 38 odst. 7 větě první se slova „ohlášeného podle § 15a“ zrušují. 
 

21. V § 39 odst. 2 písm. a) se za středník vkládají slova „pokud užívání závadných látek 
souvisí se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne o schválení 
havarijního plánu stavební úřad rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle 
stavebního zákona;“. 
 

22. V § 39 se na konci odstavce 7 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „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.“. 
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23. V § 54 odst. 4 větě druhé se slova „pro vydání stavebního povolení k vodním dílům 

(§ 15), k ohlášení vodních děl (§ 15a)“ nahrazují slovy „pro rozhodnutí o návrhu na 
povolení záměru vodního díla (§ 55)“. 
 

24. V § 55 se doplňují odstavce 5 až 10, které znějí: 
 

„(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.“. 
 

25. V § 58 odst. 3 větě první se slova „opatřením obecné povahy“ nahrazují slovem 
„rozhodnutím“. 
 

26. V § 59 odst. 1 písm. a) se za slova „oznamovat vodoprávnímu úřadu“ vkládají slova „, 
který manipulační řád schválil,“. 
 

27. V § 59 odst. 1 písm. k) a v § 59 odst. 2 se slova „ohlášeného podle § 15a“ nahrazují 
slovy „pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel“. 
 

28. V § 59 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
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„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 
 

29. V § 59 odst. 5 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „, který manipulační řád 
schválil,“. 
 

30. V § 61 odst. 5větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „zpravidla v rozhodnutí o 
povolení záměru vodního díla nebo jeho změny“, slova „zpravidla v rámci povolení 
stavby nebo jejích změn“ se zrušují a ve větě druhé se slova „území příslušného 
vodoprávního úřadu krajský úřad, v případě dopadu podle odstavce 2 přesahujícího“ 
zrušují. 
 

31. V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
 

„e) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

 
32. V § 104 odst. 9 větě první se slova „a dále při postupu podle stavebního zákona4) při 

umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb“ zrušují. 
 

33. V § 104 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
 

„(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.“. 

 
34. V § 106 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 
35. V § 106 se za slova „územním plánům“ vkládá slovo „obcí“. 

 
36. V § 107 odstavec 1 zní: 

 
„(1) Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají krajské úřady, pokud ji 

zákon nesvěřuje jiným orgánům.“. 
 

37. V § 107 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Krajské úřady uplatňují stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností.“. 

 
38. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 107a 

 
Stavební úřady 
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(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.“. 
 

39. V § 108 odst. 2 se slova „politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje“ 
nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a územním plánům krajů“. 
 

40. V § 108 se odstavec 6 zrušuje. 
 

41. V § 110 odst. 5 větě první se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 
krajské“ nahrazují slovem „Stavební“. 
 

42. V § 115 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 21 se označují jako odstavce 1 až 20. 
 

43. V § 115 odst. 1 se slova „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,“ zrušují a slova 
„závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení4),“ se 
zrušují. 
 

44. V § 115 odst. 4 se za slovo „je“ vkládá slovo „též“. 
 

45. V § 115 odstavce 5 a 6 znějí: 
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„(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.“. 

 
46. V § 115 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 
„(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.“. 

 
Dosavadní odstavce 7 až 20 se označují jako odstavce 8 až 21. 

 
47. V § 125j odst. 1 se slova „územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona“ nahrazují 

slovy „umístění nebo povolení stavby“. 
 

48. V § 126 odst. 8 se text „§ 8 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 8 odst. 5“. 
 

49. V § 126 se odstavec 9 zrušuje. 
 
 

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích 
 

Čl. XXXIV 
 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., 
zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 
Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 8 se slovo „Obecní“ nahrazuje slovem „Stavební“ a slova „v přenesené 
působnosti“ se zrušují. 
 

2. V § 3a odst. 2 větě první se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a věta 
poslední se zrušuje. 
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3. V § 3a se odstavce 4 a 5 zrušují. 
 

4. V § 4 odst. 3 se slova „z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje 
příslušného kraje“ nahrazují slovy „územního rozvojového plánu a územního plánu 
příslušného kraje“. 
 

5. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo „souhlasů“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

6. V § 4 odst. 7 větě poslední se slova „politiku územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územní rozvojový plán“. 
 

7. V § 7 odst. 3 se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“. 
 

8. V § 8 odst. 3 větě poslední se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

9. V § 12 odst. 2 větě poslední se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a za 
slovo „úřad“ se vkládají slova „rozhodnutím o návrhu na povolení záměru podle 
stavebního zákona“. 
 

10. V § 14 odst. 3 větě první se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“, ve větě 
druhé se slova „před podáním žádosti o“ nahrazují slovy „spolu s návrhem na“, slovo 
„souhlasu se nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „vodoprávnímu“ se nahrazuje 
slovem „stavebnímu“, a ve větě poslední se za slovo „schvaluje“ vkládá slovo 
„kolaudačním“ a slovo „vodoprávní“ se nahrazuje slovem „stavební“. 
 

11. V § 14 odst. 4 se slovo „vodoprávní“ nahrazuje slovem „stavební“ a slova „současně 
s vydáním stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 
povoluje“ se nahrazují slovy „v rozhodnutí o návrhu na povolení záměru“. 
 

12. V § 19 odst. 2 se za slovo „vodoprávního“ vkládají slova „nebo stavebního“ a za slovo 
„vodoprávnímu“ se vkládají slova „nebo stavebnímu“. 
 

13. V § 23 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7. 
 

14. V § 23 odstavce 5 a 6 znějí: 
 

„(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 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.“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ9DSNDE)



67 
 

15. V § 24 odst. 5 se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

16. V § 25 písm. b) se slova „obecní úřady obcí s rozšířenou působností a“ zrušují. 
 

17. V § 25 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 

„c) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 
 

18. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „závazné části“ zrušují. 
 

19. V § 26 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Obecní úřady v přenesené působnosti rozhodují o vydání opatření obecné povahy 
podle § 15 odst. 4 až 6.“. 

 
20. V § 27 odst. 1 se slovo „obecní“ nahrazuje slovem „krajské“ a slova „obcí s rozšířenou 

působností“ se zrušují. 
 

21. V § 27 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Krajské úřady a újezdní úřady na území vojenských újezdů rozhodují o vydání 
opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.“. 

 
22. V § 27 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

 
„(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.“. 
 

23. § 28 zní: 
 

„§ 28 
Stavební úřady  

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.“. 
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24. V § 29 se odstavec 7 zrušuje. 

 
25. V § 32 odst. 4 se slovo „vodoprávního“ nahrazuje slovem „stavebního“. 

 
26. V § 32 odst. 5 písm. l) se za slovo „vodoprávnímu“ vkládají slova „nebo stavebnímu“. 

 
27. V § 33 odst. 5 se slovo „vodoprávního“ nahrazuje slovem „stavebního“. 

 
28. V § 33 odst. 7 písm. l) se za slovo „vodoprávnímu“ vkládají slova „nebo stavebnímu“. 

 
29. V § 37 odst. 1 se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy 

„Krajské úřady, stavební úřady“ a za slovo „vykonávají“ se vkládají slova „v rozsahu 
své působnosti založené tímto zákonem“. 
 

30. V § 37 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o myslivosti 
 

Čl. XXXV 
 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 
Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 
Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 
193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 9 odst. 2 větě poslední se slova „zvláštních právních předpisů9)“ nahrazují slovy 
„stavebního zákona“. 
 
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje. 
 

2. V § 58 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje. 
 
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje. 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna zákona o integrované prevenci 
 

Čl. XXXVI 
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Zákon 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 zákona č. 
521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 
 

„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,“. 

 
Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena i) až q). 

 
2. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 
„(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.“. 

 
3. Na konci § 3a se doplňuje věta „V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným 

povolením postupuje úřad podle úpravy předběžné informace ve stavebním zákoně.“. 
 

4. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě návrhu na povolení záměru 
s integrovaným povolením stanoví vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění 
prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.“. 
 

5. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní: 
 

„e) územní samosprávný celek, jehož území, životní prostředí nebo obyvatelstvo by 
mohly být závažně ovlivněny provozem zařízení,“. 

 
6. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují písmena f) a g), která znějí: 

 
„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.“. 

 
7. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 
„(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, 
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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.“. 

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 
 

8. Na konci § 10 se doplňuje věta „V případě návrhu na povolení záměru s integrovaným 
povolením je projednání žádosti s dotčeným státem důvodem prodloužení lhůty podle 
§ 110 odst. 2 stavebního zákona.“. 
 

9. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(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.“. 

 
10. V § 13 odst. 7 větě první se slova „nebo rozkladu“ zrušují, slovo „ministerstvo“ se 

nahrazuje slovy „Nejvyšší stavební úřad“ a slova „nebo rozklad“ se zrušují. 
 

11. V § 13 odst. 7 větě druhé se slova „nebo rozkladu“ zrušují. 
 

12. V § 13 odst. 7 větě poslední se slova „ministerstva nebo ministra životního prostředí“ 
zrušují a slova „nebo rozkladu“ se zrušují. 
 

13. V § 13 odst. 8 větě první se slova se slova „nebo rozkladu“ zrušují, slovo „ministerstvo“ 
se nahrazuje slovy „Nejvyšší stavební úřad“, slova „nebo rozklad“ se zrušují a slova 
„nebo rozkladu“ se zrušují. 
 

14. V § 13 odst. 8 větě druhé se slova „nebo rozkladu zrušují“, slova „ministerstva nebo 
ministra životního prostředí“ se zrušují a slova „nebo rozkladu“ se zrušují. 
 

15. V § 13 odst. 10 se za slovo „Krajský“ vkládá slovo „stavební“. 
 

16. V § 13 odst. 11 se slova „nebo rozkladu“ zrušují, slovo „ministerstvo“ se nahrazuje 
slovy „Nejvyšší stavební úřad“, slova „nebo rozkladu“ se zrušují a na konci odstavce 
11 se doplňuje věta „Zároveň je povinen zaslat ministerstvu toto rozhodnutí do 7 dnů 
ode dne nabytí právní moci.“. 
 

17. V § 13 se doplňuje odstavec 12, který zní: 
 

„(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.“. 

 
18. V § 27 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Na systému výměny informací se 

rovněž podílejí agentura, Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady, právnické 
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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.“. 
 

19. V § 27b odst. 3 se slova „Krajské úřady“ nahrazují slovy „Nejvyšší stavební úřad, 
krajské stavební úřady“. 
 

20. V § 28 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
 

„e) Nejvyšší stavební úřad,“. 
 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 

 
21. V § 28 písm. f) se za slovo „krajské“ vkládá slovo „stavební“. 

 
22. V § 29 se písmena b) a c) zrušují. 

 
Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena b) až t). 
 

23. V § 29 se písmeno c) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena d) až t) se označují jako písmena c) až s). 
 

24. V § 29 se písmeno k) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena k) až r). 

 
25. V § 29 se písmena l) a m) zrušují. 

 
Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena l) až p). 
 

26. V § 29 se písmeno o) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o). 
 

27. V § 30 písm. b), v § 31 písm. b) a v § 32 se slova „nebo k rozkladu“ zrušují. 
 

28. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 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.“. 
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29. V nadpisu § 33 se za slovo „krajské“ vkládá slovo „stavební“. 
 

30. V § 33 úvodní části ustanovení se za slovo „Krajský“ vkládá slovo „stavební“. 
 

31. V § 33 písm. a) a b) se slova „s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně 
nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu“ zrušují. 
 

32. V § 33 se písmeno g) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n). 
 

33. V § 33 se na konci písmene m) čárka nahrazuje tečkou a písmeno n) se zrušuje. 
 

34. V § 37 se na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „nebo v rozporu s rozhodnutím o 
povolení záměru s integrovaným povolením“. 
 

35. V § 38 odst. 2 větě první se za slovo „krajský“ vkládá slovo „stavební“ a věta druhá se 
zrušuje. 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna zákona o pozemkových úpravách 
 

Čl. XXXVII 
 
Zákon 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 zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona 
č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 9 odst. 15 větě první se slova „aktualizaci nebo“ zrušují a ve větě poslední se slova 
„s úřadem územního plánování“ nahrazují slovy „se stavebním úřadem“. 

 
2. V § 12 odst. 3 se slova „upouští od souhlasu“ nahrazují slovy „nevyžaduje souhlas“ a 

slova „umístění stavby“ se nahrazují slovy „povolení záměru“. 
 

3. V § 19 písm. c) se za slova „územním plánům“ vkládá slovo „obcí“. 
 

4. V § 19 písm. k) se slova „v územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a 
stavebním řízení“ nahrazují slovy „podle návrhu na povolení záměru podle stavebního 
zákona“. 
 

5. V § 19 písm. l) se za slovo „krajským“ vkládá slovo „stavebním“ a slova „zásady 
územního rozvoje“ se nahrazují slovy „územní plán kraje“. 
 

6. V § 19 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje. 
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ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ 

 
Změna soudního řádu správního 

 
Čl. XXXVIII 

 
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 
127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., 
zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 
365/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se mění 
takto: 
 

1. V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a 
e), která znějí: 
 

„d) o zrušení služebního předpisu, 
e) o zrušení právního předpisu, jehož obsahem je územně plánovací dokumentace.“. 

 
2. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 
„(5) Ve stavebních věcech podle zvláštních právních předpisů1b) 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.“. 
 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 
 

3. V § 53 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(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.“. 

 
4. V části třetí hlavě II se doplňuje díl 9, který včetně nadpisů zní: 
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„Díl 9 

 
Řízení o zrušení právního předpisu, jehož obsahem je územně plánovací dokumentace 

 
§ 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, jehož vlastnické právo je územně plánovací dokumentací 
přímo dotčeno,  

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. 
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(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.  

 
§ 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.“. 
 

5. V § 114 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 
zní: 
 

„c) o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve stavební věci, pokud soud 
rozsudkem změnil rozhodnutí žalovaného.“. 

 
 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
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Čl. XXXIX 

 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 
Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 63 odst. 1 písm. d) se slova „se stavebním nebo“ nahrazují slovem „s“. 
 

2. V § 63 odst. 1 písm. e) se slova „působnosti obce se stavebním nebo“ zrušují. 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. XL 
 
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 
Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 
179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona 
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., 
zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 
Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 
239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 
148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona 
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., 
zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 
Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 
349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona 
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., 
zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 
502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., 
zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 
Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ9DSNDE)



77 
 

306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 
101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona 
č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., 
zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 
Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 
314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 
Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 
Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 
199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., 
zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 
Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 
Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 
135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona 
č. 255/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V položce 17 se bod 1 zrušuje. 
 
Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 1 až 5. 
 

2. V položce 17 bodu 1 se slova „rozhodnutí o změně“ nahrazují slovy „povolení změny“. 
 

3. V položce 17 bodu 2 se slova „rozhodnutí o“ nahrazují slovem „povolení“. 
 

4. V položce 17 bodu 3 se slova „ochranném pásmu“ nahrazují slovy „stanovení 
ochranného pásma“. 
 

5. V položce 17 se bod 5 zrušuje. 
 

6. V položce 17 se slova pod nadpisem „Osvobození“ včetně nadpisu zrušují. 
 

7. V položce 17 poznámky včetně nadpisu znějí: 
 

„Poznámky 
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i jiný stavební 

úřad ve smyslu § 11 stavebního zákona.“. 
 

8. Položka 18 zní: 
 

„Položka 18 
 
1. Vydání povolení záměru  
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 
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   vinných sklepů        a 500 Kč za čtvrté 
a každé další stání, 
nejvýše Kč 5 000 

e) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až d)    Kč 10 000 
f) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel   Kč 300 
g) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu f)   Kč 3 000 
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení   Kč 1 000 
3. Vydání povolení změny záměru před dokončením   Kč 1 000 
4. Vydání kolaudačního rozhodnutí      Kč 1 000 
5. Vydání povolení předčasného užívání     Kč 1 000 
6. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu     Kč 1 000 
7. Vydání povolení odstranění      Kč 500 
8. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z  
požadavků na výstavbu        Kč 5 000 
9. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení 
stavby (pasportu)        Kč 500 
10. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem  Kč 10 000 
11. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas  
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora    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.“. 
 

9. V položce 20 se pod nadpisem „Předmětem poplatku není“ bodu 1 slova „stavby § 129 
odst. 2 stavebního zákona“ nahrazují slovy „podle § 140 stavebního zákona“. 
 

10. V položce 20 se pod nadpisem „Předmětem poplatku není“ bod 2 zrušuje. 
 
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3. 
 

11. V položce 20 se pod nadpisem „Předmětem poplatku není“ bodu 2 se slova „kontrolní 
prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu“ nahrazují slovy 
„závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí“. 
 

12. V položce 20 se pod nadpisem „Poznámky“ se bod 1 zrušuje. 
 
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4. 
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13. V položce 20 pod nadpisem „Poznámky“ bodu 1 se slovo „stavby“ nahrazuje slovem 

„záměru“. 
 

14. V položce 20 se pod nadpisem „Poznámky“ bod 2 zrušuje. 
 
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3. 
 

15. Poznámka pod čarou č. 14 zní: 
 
„14) Zákon č. .../2020 Sb., stavební zákon.“. 
 

16. Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují. 
 

 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ 

 
Změna zákona o elektronických komunikacích 

 
Čl. XLI 

 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 
361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona 
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 
Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona 
č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 
Sb., se mění takto: 
 

1. V § 100 se odstavec 9 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.  
 

2. V § 101 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 
 

3. V § 101 odst. 1 větě první se slova „podle odstavce 1“ zrušují. 
 

4. V § 101 odst. 4 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“. 
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5. V § 102 odst. 1 větě první se slova „umístění stavby, nebo právními účinky územního 
souhlasu s umístěním stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního 
zákona“ a ve větě poslední se slova „ani jedno z uvedených“ zrušují. 
 

6. V § 102 odst. 5 větě první se slova „vydaného podle zvláštního právního předpisu43),44)“ 

nahrazují slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

7. V § 103 odst. 1 se slova „vydaného podle zvláštního právního předpisu44)“ nahrazují 
slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

8. V § 103 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

9. V § 104 odst. 1 se slova „vydaném podle zvláštního právního předpisu43)“ nahrazují 
slovy „o povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

10. V § 104 odst. 14 se slova „příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem“ nahrazují 
slovem „Úřad“. 
 

11. V § 104 odst. 16 závěrečné části ustanovení se slova „sporu příslušný stavební úřad 
v součinnosti s Úřadem“ nahrazují slovem „Úřad“. 
 

12. V § 108 odst. 1 písm. cc) se slovo „spektra,“ nahrazuje slovem „spektra.“ a písmeno cc) 
ve znění „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“ se 
včetně poznámky pod čarou č. 67 ve znění „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.“ zrušuje. 

 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o inspekci práce 
 

Čl. XLII 
 
V § 4 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 225/201 Sb. a zákona 
č. 176/2019 Sb., se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se včetně poznámky 
pod čarou č. 78 ve znění „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.“ zrušuje. 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna zákona o vyvlastnění 
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Čl. XLIII 
 

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 
49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto: 
 

1. § 15 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 15 
 

Vyvlastňovací úřad  
 

 Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je příslušný stavební úřad, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak.“. 

 
2. V § 16 odst. 1 se za slovo „úřad,“ vkládají slova „který je příslušný rozhodovat o 

povolení záměru podle stavebního zákona, kterého se vyvlastnění týká, jinak 
vyvlastňovací úřad,“. 

 
3. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují. 

 
4. V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „územní“ zrušuje, za slovo „rozhodnutí“ se vkládají 

slova „o povolení záměru“ a slova „zvláštní právní předpis2) nebo společné povolení 
podle zvláštního právního předpisu 2)“ se nahrazují slovy „stavební zákon“. 
 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje. 

 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Čl. XLIV 
 
V § 14 odst. 6 písm. c) 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), se slovo „stavební“ zrušuje a slova 
„ani ohlášení“ se zrušují. 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o pohonných hmotách 
 

Čl. XLV 
 
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 
Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 
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Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 5 odstavec 1 zní: 

 
„(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. V § 6q odst. 2 větě první se slova „zvláštním právním předpisem upravujícím technické 

požadavky na stavby16) 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)“ 
nahrazují slovy „stavebním zákonem“. 

 
3. V § 6q odst. 3 větě první se slova „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 dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný 
proud18)“ nahrazují slovy „stavebním zákonem“. 

 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
 

Čl. XLVI 
 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb.  a 
zákona č. 279/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 3 větě první se za slovo „správci,“ vkládají slova „autorizované osobě12), 
úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi,“. 
 
Poznámka pod čarou č. 12 zní: „12) § 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě.“. 
 

2. V § 4 odst. 3 větě poslední se za slovo „správce,“ vkládají slova „autorizované osoby, 
úředně oprávněné zeměměřické inženýry,“. 
 

3. V § 15 odstavec 2 zní: 
 

„(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 
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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.“. 

 
 

Čl. XLVII 
 

Přechodné ustanovení 
 

Ministerstvo zřídí datovou schránku autorizované osobě a úředně oprávněnému 
zeměměřickému inženýrovi do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 24 
odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená 
v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů. 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna zákona o základních registrech 
 

Čl. XLVIII 
 
V § 42 odst. 4 větě první zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 
424/2010 Sb., se slova „stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu“ nahrazují slovy 
„povolení stavebního úřadu“. 
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ 
 

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem 
 

Čl. XLIX 
 
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 168/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 6 odst. 2 se slova „Umístění stavby úložného místa v hranicích dobývacího 
prostoru“ nahrazují slovy „Stavbu úložného místa“ a slova „obvodní báňský úřad39)“ se 
nahrazují slovy „stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu“. 
 

2. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8. 
 

3. V § 6 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Provozovatel je povinen“. 
 

4. V § 6 odst. 5 a 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“. 
 

5. V § 6 odst. 7 větě první se za slova „oznámit příslušnému“ vkládají slova „stavebnímu 
a“ a slova „, u odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu,“ se zrušují. 
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6. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí: 
 

„(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.“. 

 
7. V § 8 odst. 3 se věta první zrušuje, za slovo „Účastníky“ se vkládá slovo „kolaudačního“ 

a slovo „provozu“ se nahrazuje slovem „užívání“. 
 

8. V § 8 odst. 4 se slova „povolení stanoví obvodní báňský úřad kromě údajů uvedených 
v žádosti podle odstavce 2 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „kolaudačním rozhodnutí 
stanoví stavební úřad“. 
 

9. V § 8 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „vydaného povolení provozu úložného 
místa“ nahrazují slovy „kolaudačního rozhodnutí“. 
 

10. V § 8 odst. 6 větě první se slova „povolení podle odstavce 4 poskytne Český báňský“ 
nahrazují slovy „kolaudačním rozhodnutí poskytne stavební“. 
 

11. V § 9 odst. 1 a 2 se slova „Obvodní báňský“ nahrazují slovem „Stavební“ a slova 
„povolení provozu úložného místa“ se nahrazují slovy „kolaudačního rozhodnutí“. 
 

12. V § 9 odst. 3 se slova „Obvodní báňský úřad provoz úložného místa nebo jeho změnu 
nepovolí“ nahrazují slovy „Stavební úřad návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 
nebo jeho změny zamítne nebo vydané kolaudační rozhodnutí z moci úřední zruší“. 
 

13. V § 9 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 
 

14. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Obvodní báňský“ nahrazují slovem 
„Stavební“ a slova „, a to již v rámci povolovacího řízení,“ se zrušují. 
 

15. V § 9 odst. 4 písmeno a) zní: 
 

„a) návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí pro úložné místo,“. 
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16. V § 10 odst. 1 větě první se slova „obvodním báňským“ nahrazují slovem „stavebním“ 
a ve větě třetí se za slovo „také“ vkládají slova „vyjádření obvodního báňského úřadu 
a“. 
 

17. V § 10 odst. 2, v § 10 odst. 3 větě druhé a třetí, v § 10 odst. 4 a v § 11 odst. 1 větě první 
se slova „obvodní báňský“ nahrazují slovem „stavební“. 
 

18. V § 11 odst. 1 se slova „obvodnímu báňskému“ nahrazují slovem „stavebnímu“. 
 

19. V § 11 odst. 3 a v § 12 odst. 2 se slova „Obvodní báňský“ nahrazují slovem „Stavební“. 
 

20. V § 17 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 
které zní: 
 

„f) stavební úřady.“. 
 

21. V § 17 odstavec 3 zní: 
 

„(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.“. 
 

22. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 

„(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.“. 
 

23. V § 20 odst. 2 písm. h) se slova „bez povolení“ nahrazují slovy „kolaudačního 
rozhodnutí“, slova „tímto povolením“ se nahrazují slovem „ním“ a slovo „povolení“ se 
nahrazuje slovy „kolaudačního rozhodnutí“. 
 

24. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(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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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ 
 

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací 

 
Čl. L 

 
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 
Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 
Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 1 odst. 1 větě první se slova „, umisťování a povolování“ zrušují, slovo „, 
umisťování“ se zrušuje a slova „a povolování jejich užívání, jakož i vydávání 
podmiňujících podkladových správních rozhodnutí,“ se zrušují. 
 

2. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „platné politice územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„platném územním rozvojovém plánu“. 
 

3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „platné politice územního rozvoje“ nahrazují slovy 
„územním rozvojovém plánu“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „ním“. 
 

4. V § 1 odst. 4 se slova „platnou politikou územního rozvoje a se zásadami územního 
rozvoje nahrazují slovy „platným územním rozvojovým plánem a s územním plánem 
kraje“. 
 

5. V § 2 odst. 2 se věta první zrušuje. 
 

6. V § 2 odst. 2 větě první se za slovo „žalobách“ vkládají slova „k soudům k přezkoumání 
nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1“. 
 

7. V § 2 se odstavce 4 až 7 zrušují. 
 

8. V § 2a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 2a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova 
„územního rozhodnutí o umístění stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“ a slova 
„územního řízení“ se nahrazují slovy „řízení o povolení záměru“. 
 

9. V § 2a se odstavec 3 zrušuje. 
 

10. § 2b až 2d se včetně nadpisů zrušují. 
 

11. § 2e se zrušuje. 
 

12. V § 2f větě první se slova „oprávněným investorem14)“ nahrazují slovy „jejím 
stavebníkem, správcem nebo provozovatelem (dále jen „oprávněný investor“)“ a slova 
„umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a“ se zrušují.  
 

13. § 2i se včetně nadpisu zrušuje. 
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14. V § 5a se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí: 

 

„(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.“. 
 
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

15. V § 5a odst. 3 úvodní části ustanovení větě první se slova „Ministerstvu průmyslu a 
obchodu (dále jen "ministerstvo")“ nahrazují slovy „stavebnímu úřadu pro hlavní město 
Prahu (dále jen „úřad“)“. 
 

16. V § 5a odst. 3 písm. b) se slova „politikou územního rozvoje a“ zrušují. 
 

17. V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „souboru staveb“ nahrazují slovem „záměru“. 
 

18. V § 5b odst. 1 se slova „K projednání oznámení nařídí ministerstvo“ nahrazují slovy 
„Je-li oznámení úplné, nařídí úřad“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „, 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“. 
 

19. V § 5b odst. 2 větě první se slova „Dotčené orgány sdělí svá stanoviska“ nahrazují slovy 
„Bylo-li nařízeno společné jednání, dotčené orgány sdělí svá stanoviska či vyjádření“ a 
ve větě poslední se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“, slova 
„prodloužené lhůtě 15 dnů“ se nahrazují slovy „této lhůtě“, slovo „ministerstvo“ se 
nahrazuje slovem „úřad“ a slovo „samo“ se nahrazuje slovem „sám“. 
 

20. V § 5b odst. 3 větě první a poslední a v § 5b odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje 
slovem „úřad“. 
 

21. V § 5b odst. 4 se slova „v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí,“ 
zrušují. 
 

22. V § 5b odst. 5 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“. 
 

23. V § 5c se slova „zásadách územního rozvoje“ nahrazují slovy „územním plánu kraje“, 
za slova „územním plánu“ se vkládá slovo „obce“, slova „zásad územního rozvoje“ se 
nahrazují slovy „územního plánu kraje“ a za slova „územního plánu“ se vkládá slovo 
„obce“. 
 

24. § 5d se zrušuje. 
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ČÁST PADESÁTÁ 

 
Změna zákona o Celní správě České republiky 

 
Čl. LI 

 
V § 9 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 
407/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se písmeno b) včetně 
poznámky pod čarou č. 10 zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ 
 

Změna zákona o ochraně ovzduší 
 

Čl. LII 
 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 
Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 
225/2017 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 6 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „a stavebnímu úřadu“. 
 

2. V § 9 odst. 3 se text „d)“ nahrazuje slovy „c), stavební úřad v povolení provozu podle 
§ 11 odst. 3“ a slova „závazného stanoviska“ se nahrazují slovem „vyjádření“. 
 

3. V § 10 odst. 3 větě první a druhé se slovo „krajský“ nahrazuje slovem „příslušný“ a ve 
větě třetí se slova „Krajský úřad informuje“ nahrazují slovy „Krajský úřad a stavební 
úřad informují“. 
 

4. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje 
v průběhu jejich pořizování“ nahrazují slovy „územnímu rozvojovému plánu a 
územním plánům krajů“. 
 

5. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „závazné stanovisko k umístění stavby“ nahrazují slovy 
„vyjádření k povolení záměru“. 
 

6. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „a regulačnímu plánu“ zrušují. 
 

7. V § 11 odst. 2 písm. b) se text „předpisu6)“ nahrazuje slovy „předpisu s výjimkou řízení 
o povolení záměru podle stavebního zákona“. 
 

8. V § 11 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 
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9. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „s výjimkou případů podle 
odstavce 3“. 
 

10. V § 11 odstavec 3 zní: 
 

„(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.“. 

 
11. V § 11 odst. 5 větě první se slova „závazné stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“. 

 
12. V § 11 odst. 7 větě první a třetí se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem 

„vyjádření“, větě čtvrté se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo stavební úřad“ a větě 
poslední se za slovo „úřadem“ vkládají slova „nebo stavebním úřadem“ a slovo 
„souhlasu“ se nahrazuje slovem „rozhodnutí“. 
 

13. V § 11 odst. 8 větě první se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“ 
a slova „a c)“ se zrušují. 
 

14. V § 11 odst. 9 větě první se slova „závazného stanoviska“ nahrazují slovem „vyjádření“ 
a na konci textu věty poslední se doplňují slova „nebo stavebního úřadu“. 
 

15. V § 11 odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „závazného stanoviska“ nahrazují 
slovem „vyjádření“ a za text „b)“ se vkládají slova „nebo povolení záměru podle 
odstavce 3“. 
 

16. V § 11 se na konci odstavce 11 se doplňuje věta „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.“. 
 

17. V § 12 odstavce 1 až 3 znějí: 
 

„(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.“. 
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18. V § 12 odstavec 6 zní: 
 

„(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.“. 

 
19. V § 12 odst. 7 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo stavební úřad“. 

 
20. V § 13 odst. 2 se text „d)“ nahrazuje textem „, c) a stavební úřad, který vydal povolení 

provozu podle § 11 odst. 3,“. 
 

21. V § 16 odst. 6 se text „d)“ nahrazuje textem „c) nebo podle § 11 odst. 3“. 
 

22. V § 17 odst. 1 písm. f) se za slovo „úřadem“ vkládají slova „nebo stavebním úřadem“. 
 

23. V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a stavebnímu úřadu“. 
 

24. V § 25 odst. 1 písm. e) se za text „d)“ vkládají slova „nebo § 11 odst. 3“. 
 

25. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a stavebnímu úřadu“. 
 

26. V § 27 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 

„f) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j). 
 

27. V § 27 odst. 4 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje. 
 

28. V § 27 odst. 5 se za slova „krajský úřad,“ vkládají slova „stavební úřad,“. 
 

29. V § 30 odst. 1 písm. g) se slova „politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, 
územním plánům a regulačním plánům“ nahrazují slovy „územně plánovací 
dokumentaci“. 
 

30. V § 30 odst. 2 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „, stavební úřad“. 
 

31. V § 40 odstavec 2 zní: 
 

„(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 podle jiného právního předpisu28). 
Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.“. 
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32. V příloze č. 2 ve vysvětlivkách k tabulce v bodu 3 se text „d)“ nahrazuje slovy „c) a 
podle § 11 odst. 3“. 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ 
 

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu 
 

Čl. LIII 
 

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se 
mění takto: 
 

1. V § 6 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a  v § 7 odst. 1 písm. e) se za slova 
„územním plánem“ vkládá slovo „obce“. 
 

2. V § 6 odst. 1 písm. b) bodu 4 se slova „úřad územního plánování“ nahrazují slovy 
„stavební úřad“. 
 
 

3. V § 8 odst. 1 větě první a v § 10 odst. 1 písm. b) se za slova „územního plánu“ vkládá 
slovo „obce“. 

 

4. V § 21 odst. 4 větě první se za slovo „povoluje“ vkládají slova „nebo rozhodnutí o 
povolení záměru“. 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ 
 

Změna zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
 

Čl. LIV 
 
V § 15 odst. 2 písm. d) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí, se slova „nebo souhlasu“ nahrazují slovy „o povolení záměru“. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o pyrotechnice 
 

Čl. LV 
 

V § 26 odst. 2 větě poslední a v § 28 větě první zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se slova 
„jiného právního předpisu13)“ nahrazují slovy „stavebního zákona“. 
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Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ 
 

Změna zákona o prevenci závažných havárií 
 

Čl. LVI 
 
Zákon 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 
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 31 odst. 1 větě první se slova „výstavbou nebo změnou užívání dokončené stavby“ 
zrušují, slovo „krajskému“ se nahrazuje slovem „stavebnímu“ a slova „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)“ se nahrazují slovy „návrhu na 
povolení záměru“. 
 

2. V § 31 odst. 2 se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „Stavební“, za slovo „a“ se vkládají 
slova „rozhodnutím o návrhu na povolení záměru“ a na konci odstavce 2 se doplňuje 
věta „Rozhodnutí o návrhu na povolení záměru zašle po právní moci stavební úřad na 
vědomí krajskému úřadu.“. 
 

3. V § 31 odst. 3 větě první se slovo „Krajský“ nahrazuje slovem „stavební“. 
 

4. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(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.“. 

 
5. V § 32 odst. 1 se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „stavebnímu“, slova „uvedením 

do užívání podle stavebního zákona16)“ se nahrazují slovy „kolaudačního rozhodnutí“ a 
na konci odstavce 1 se doplňuje věta „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.“. 
 

6. V § 32 odst. 2 se věta první zrušuje. 
 

7. Poznámka pod čarou č. 16 zní: „16) Zákon č. .../2020 Sb., stavební zákon.“. 
 

8. V § 43 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 

„f) stavební úřady,“. 
 
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako g) až i). 
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9. V § 47 odstavec 1 zní: 
 

„(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.“. 

 
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje. 

 
10. V § 49 odst. 2 se slova „, 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“ zrušují. 
 

11. V § 49 se odstavce 3 a 4 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

12. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 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.“. 

 
13. V § 51 odst. 2 písm. d) se slovo „krajskému“ nahrazuje slovem „příslušnému“. 

 
14. V § 51 odst. 3 písm. b) a v § 51 odst. 4 písm. b) se za slovo „krajskému“ vkládají slova 

„nebo stavebnímu“. 
 

15. V § 53 se odstavec 3 zrušuje. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ 
 

Změna atomového zákona 
 

Čl. LVII 
 
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
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1. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, pokud nevyžaduje povolení 
záměru podle stavebního zákona“. 
 

2. V § 98 odst. 1 se slovo „umístění“ nahrazuje slovem „povolení“. 
 

3. V § 98 odst. 2 se slova „ohlašuje nebo žádá o“ nahrazují slovem „navrhuje“. 
 

4. V § 208 písm. n) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují. 
 

5. V § 208 písm. p) se slova „závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí ke stavbě“ 
nahrazují slovy „vyjádření v řízení o návrhu na povolení záměru podle stavebního 
zákona“, slova „v závazném stanovisku vyjádří“ se nahrazují slovy „ve vyjádření 
posoudí“ a slovo „stanoví“ se nahrazuje slovem „uvede“. 
 

6. V § 208 písm. q) a v § 228 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „závazné stanovisko“ 
nahrazují slovem „vyjádření“ a slova „a jiné úkony“ se zrušují. 
 

7. V § 228 odst. 2 se slova „Závazné stanovisko“ nahrazují slovy „Vyjádření podle 
odstavce 1“. 
 

8. V § 228 odst. 3 se slova „závazným stanoviskem vyjádří“ nahrazují slovy „ve vyjádření 
podle odstavce 1 posoudí“ a slovo „stanoví“ se nahrazuje slovem „uvede“. 
 

9. V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „zařízení,“ vkládají 
slova „pokud nevyžaduje rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona,“. 
 

10. V příloze č. 1 bodu 1 se na konci písmene b) doplňuje věta „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.“. 

 
 

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ 
 

Změna o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací 

 
Čl. LVIII 

 
V zákoně č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, se § 15 zrušuje. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ 
 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. LIX 
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1. Na Nejvyšší stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a 
z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, 
zařazených na služební nebo pracovní místo u ministerstev a jiných služebních úřadů 
v případech, kdy činnosti zajišťované těmito  zaměstnanci přecházejí do působnosti orgánů 
státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona.  

2. Přechází-li výkon úkolů a činností ministerstev a jiných služebních úřadů podle 
dosavadních předpisů do působnosti krajských stavebních úřadů, použije se bod 1 obdobně.  

3. Práva a povinnosti z pracovního poměru zaměstnanců obcí a krajů zařazených 
k výkonu práce do obecních a krajských úřadů, jakož i do úřadů městských obvodů a městských 
částí územně členěných statutárních měst, přecházejí z těchto obcí a krajů na stát v případech, 
kdy činnosti zajišťované těmito zaměstnanci přecházejí do působnosti orgánů státní stavební 
správy podle tohoto nebo jiného zákona. Obdobně se postupuje v případě zaměstnanců hlavního 
města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. 

4. V případě, že zaměstnanci podle bodu 3 vykonávají pro územní samosprávný celek 
v pracovním poměru i úkoly, které nepřecházejí do působnosti orgánů státní stavební správy 
podle tohoto nebo jiného zákona, je podmínkou přechodu práv a povinností z pracovního 
poměru těchto zaměstnanců na stát předchozí dohoda mezi Nejvyšším stavebním úřadem, 
zaměstnancem a územním samosprávným celkem. Pokud by v důsledku přechodu zaměstnanců 
podle bodu 3 došlo ke ztrátě funkce vedoucího zaměstnance nebo snížení stupně vedení, 
postupuje se podle věty první obdobně. 

5. Dosavadní zaměstnanci krajů podle bodu 3 se stávají zaměstnanci státu zařazenými 
k výkonu práce do krajského stavebního úřadu v sídle kraje, z něhož práva a povinnosti 
z pracovního poměru podle bodu 3 přecházejí. Podle věty první se postupuje i v případě 
dosavadních zaměstnanců obcí ve správním obvodu příslušného kraje, pokud tito zaměstnanci 
vykonávají činnosti spadající do působnosti krajských stavebních úřadů podle tohoto nebo 
jiného zákona. 

6. Dosavadní zaměstnanci obcí podle bodu 3 se stávají zaměstnanci státu zařazenými 
k výkonu práce do územního pracoviště krajského stavebního úřadu v sídle obce s rozšířenou 
působností, z níž práva a povinnosti z pracovního poměru podle bodu 3 přecházejí nebo v jejímž 
správním obvodu leží obce, z nichž práva a povinnosti z pracovního poměru podle bodu 3 
přecházejí. 

7. Dosavadní zaměstnanci hlavního města Prahy podle bodu 3 zařazení do Magistrátu 
hlavního města Prahy se stávají zaměstnanci státu zařazenými k výkonu práce do Stavebního 
úřadu hlavního města Prahy. Dosavadní zaměstnanci městských částí podle bodu 3 zařazení do 
úřadů městských částí se stávají zaměstnanci státu zařazenými k výkonu práce do územního 
pracoviště Stavebního úřadu hlavního města Prahy se sídlem v městské části, z níž práva 
a povinnosti z pracovního poměru přecházejí nebo v jejímž územním obvodu podle přílohy č. 4 
k zákonu č. .../2020 Sb., stavební zákon, se nachází městská část, z níž práva a povinnosti 
z pracovního poměru podle bodu 3 přecházejí.  

8. Pro přechod zaměstnanců podle bodů 5 až 7 do služebního poměru se použijí § 190 až 
198, s výjimkou § 195a, zákona o státní službě a dále § 200 a 201 zákona o státní službě 
obdobně s tím, že lhůty a doby tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode 
dne nabytí účinnosti systemizace podle § 166 odst. 8 zákona č. .../2020 Sb., stavební zákon. 
Pokud dotčený zaměstnanec ztratí přechodem funkci vedoucího zaměstnance, má po dobu 12 
měsíců od vzniku služebního poměru nárok na výplatu zadostiučinění ve výši  příplatku za 
vedení, která mu byla naposledy určena jako vedoucímu zaměstnanci, v pravidelných 
výplatních termínech.   
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9. Při provedení spisové rozluky v souvislosti s převodem činností na orgány státní 
stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona se postupuje podle zákona o archivnictví 
a spisové službě. 

10. Správní úřady, jejichž činnost podle dosavadních předpisů přechází na orgány státní 
stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, jsou povinny předat nejpozději do 15. ledna 
2022 veškeré doklady týkající se neukončených správních řízení správním úřadům, na které 
tyto činnosti přecházejí, a o předání sepsat protokol. 
 
 

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. LX 
  
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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