
Teze vyhlášky o evidenci stavebních postupů a evidenci 

elektronických dokumentací 

k provedení § 269 a §270 zákona č. XXX/2021 Sb., stavební zákon 

 

I. Zákonné zmocnění 

Zmocnění pro vydání vyhlášky obsahuje: 
 
1) § 269 odstavec 2 stavebního zákona, prováděcí právní předpis stanoví:  
a) údaje, které se vkládají do evidence správních úkonů, 
b) způsob zaznamenávání úkonů a vkládání písemností, včetně přípustných formátů,  
c) metadata náležející k úkonu nebo písemnosti a  
d) dobu uchování údajů v evidenci správních úkonů. 
 
Zákonné zmocnění navazuje na znění § 269 odst. 1 stavebního zákona, které zní: 
 

(1) Evidence stavebních postupů slouží stavebnímu úřadu a dotčenému orgánu, který činí 
správní úkony podle jiného právního předpisu sloužící jako podklad pro vydání rozhodnutí v řízení podle 
tohoto zákona, k ukládání 

a) podání a jiných písemností, 

b) rozhodnutí a jiných úkonů stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu,  

c) informací o oprávněné úřední osobě nebo osobách.  

2) § 270 odstavec 4 stavebního zákona, prováděcí právní předpis stanoví:  
Podrobnosti formy a způsobu vkládání projektových dokumentací, vedení evidence elektronických 
dokumentací, datovou strukturu, požadované formáty projektové dokumentace, formy a podmínky 
poskytování údajů z evidence elektronických dokumentací, dobu uchovávání údajů v evidenci 

elektronických dokumentací a datové rozhraní pro přístup do ní stanoví prováděcí právní předpis. 

  
Zákonné zmocnění navazuje na znění § 270 odst. 1 až 3 stavebního zákona, které zní: 

(1) Do evidence elektronických dokumentací se vkládají projektové dokumentace a výsledky 
zeměměřických činností včetně souvisejících informací za účelem plnění povinností podle tohoto 
zákona. 

(2) Stavebník vloží projektovou dokumentaci do evidence elektronických dokumentací 
prostřednictvím portálu stavebníka. Není-li elektronické podání, jehož přílohou je projektová 
dokumentace, učiněno prostřednictvím portálu stavebníka, vloží projektovou dokumentaci do evidence 
elektronických dokumentací stavební úřad nebo dotčený orgán, vůči kterému bylo podání učiněno. 

(3) Stavební úřad dále vkládá do evidence elektronických dokumentací projektovou dokumentaci 
ověřenou stavebním úřadem po nabytí právní moci rozhodnutí 

 

 

II. Teze vyhlášky o evidenci stavebních postupů a o evidenci 

elektronických dokumentací  

 

Vyhláška částečně doplňuje stávající vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Většina 

vyhlášky však bude upravovat problematiku, která je nová, a nebude tedy navazovat na žádný 

stávající právní předpis. 

 

Vyhláška stanoví: 
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I. Část evidence stavebních postupů  

 

Vyhláška stanoví: 

a) údaje o řízení nebo o jiném postupu, které se vkládají do evidence stavebních postupů  

Do evidence se ukládají zejména následující údaje o řízení nebo o jiném postupu: 

● typ řízení nebo postupu 

● identifikátory IČS 

● identifikátory řízení a čísla jednací  

● název stavby, místo stavby 

● objekty úkonů (pozemky, budovy) 

● seznam účastníků a dotčených osob, odpovědných osob, správních úřadů (např. stavebník,  

účastník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor,  dotčený orgán, odvolací 

orgán)  

● údaje o stavu řízení včetně historie a výsledcích řízení. 

● údaje o úkonech v rámci řízení (např. rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, usnesení, odvolání, 

vzdání se odvolání) 

● odkazy na dokumenty v evidenci elektronických dokumentací 

 

Pro jednotlivá řízení budou evidovány procesní a věcné vazby mezi řízeními, a to jak prostřednictvím 

identifikátorů řízení (čísel jednacích a spisových značek), tak prostřednictvím identifikačních čísel 

stavby, k nimž se řízení vztahují. 

Ve vazbě na evidenci elektronických dokumentací budou pro jednotlivé úkony evidovány odkazy na 

elektronickou dokumentaci a verzi dokumentace a dokumenty, ke kterým  se příslušný úkon vztahuje. 

Evidence účastníků a dotčených osob obsahuje vazbu na systém elektronické identifikace a údaje o 

přístupových oprávněních. 

Údaje o stavebních záměrech a jejich dokumenty jsou ukládány odděleně od územních a stavebních 

řízení.  

Dokumenty ze spisů územních a stavebních řízení a jiných postupů jsou v systému ukládány ve 

formátu PDF/A.  

Současně s dokumenty jsou ukládána základní strukturální, popisná a technická metadata 

dokumentů, zejména:  

● Číslo jednací 
● Datum vzniku, datum vyřízení 
● Název, Popis 
● Spisový znak 
● Odesílatel, příjemce, zpracovatel 
● Komponenty dokumentu, jejich typ a podoba 

 

b) způsob vkládání elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření do evidence 

stavebních postupů, včetně přípustných formátů 

Rozhodnutí a jiná opatření budou do evidence stavebních postupů vkládána prostřednictvím 
aplikačního programového rozhraní z Informačního systému stavebního řízení, Portálu stavebníka a 
Národního geoportálu územního plánován ve formátu PDF/A. 

Toto rozhraní umožní provedení autorizace k požadovaným operacím vkládání údajů a dokumentů, 

vyhledávání a vydání údajů a dokumentů, specifické služby související s přidělováním PIS, integraci 

s informačními systémy Portál stavebníka, Evidence elektronických dokumentací, vyjádření k sítím TI, 

Národní geoportál územního plánování, Informační systém identifikačního čísla stavby a informačními 

systémy stavebních úřadů. 
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c) metadata náležející k elektronicky evidovanému rozhodnutí nebo jinému opatření  

Popisné údaje o evidovaném rozhodnutí nebo jiném opatření zahrnují zejména údaje o správním 

řízení podle Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.: 

 Datum a čas 

 Původce 

 Adresát 

 Zástupce/Opatrovník 

 Příslušnost 

 Identifikátor řízení 

 Typ řízení 

 Stav řízení 

 Předešlý stav řízení 

 Lhůta 

 Identifikátory – spisu, protokolu 

 Spisová značka 

 Identifikace účastníků 

 Identifikace dotčených osob 

 

d) dobu uchování údajů a elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření v 

evidenci stavebních postupů 

Doba uchování údajů o řízení nebo postupu v informačním systému je shodná s dobou uchování spisu 

a řídí se metadaty evidovaných spisů a dokumentů.  

Informační systém disponuje vlastnostmi a funkcionalitou dlouhodobého důvěryhodného úložiště tak, 

aby mohl zaručit neměnnost evidovaných dokumentů i metadat po celou dobu uchování.  

 

II. Evidence elektronických dokumentací 

 

a) forma a způsob vkládání projektové dokumentace do evidence elektronických 

dokumentací  

Projektovou dokumentaci vkládá prostřednictvím portálu stavebníka stavbník nebo jím zmocněná 

osoba formou datových souborů. Pro integraci s okolními systémy obsahuje informační systém 

evidence elektronických dokumentací aplikační programové rozhraní (API). Toto rozhraní umožní 

provedení autorizace k požadovaným operací, operace vkládání dokumentací a jejich metadat, 

vyhledávání a vydání dokumentací a další specifické služby související s  integraci s informačními 

systémy Portál stavebníka, Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů, vyjádření k sítím 

TI, Národní geoportál územního plánování, Informační systém identifikačního čísla stavby, 

s informačními systémy stavebních úřadů a informačními systémy autorizovaných osob ve výstavbě. 

Systém poskytuje webové uživatelské rozhraní pro základní prezentaci modelů ve formátu PDF a IFC. 

Systém poskytuje auditní funkce zaručující integritu svého obsahu po celou dobu uložení dat. 

Ukládány budou dokumenty v přípravné, v procesní a v archivní fázi stavu dokumentu. Tyto jednotlivé 

fáze budou využívat logicky oddělená úložiště. 
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Elektronické dokumenty jsou předávány ve formátu PDF/A (vždy) a dále také ve formátu IFC ve 

specifikaci zveřejněné na stránkách Portálu stavebníka (resp. ČAS – datový standard staveb). 

Doplňkově je možné předávat dokumentace také ve formátech CAD. 

b)  způsob vedení evidence 

Dokumentace je ukládána do úložiště dokumentace, metadata jsou ukládány do úložiště metadat. Pro 

každý dokument bude evidována verze dokumentu, a historie verzí dokumentu. Při ukládání 

dokumentu bude vráceno i číslo verze dokumentu. 

Údaje o elektronické dokumentaci jsou: 

- ID elektronické dokumentace (unikátní persistentní identifikátor přidělený systémem 

elektronických dokumentací) 

- Datum a čas vložení 

- Stav dokumentu (platný/nahrazený novou verzí) 

- Identifikátor osoby, která záznam vložila 

- Identifikační číslo stavby 

- Další formáty (IFC (verze – viz další text), CAD (verze)) 

 

 

c) datová strukturu a požadované formáty projektové dokumentace 

Je umožněno ukládáni a zpracování rozsáhlých dokumentací, dokumentací skládajících se z více 

částí a strukturované i nestrukturované dokumentace. 

Systém ukládá: 

 formáty PDF/A, (DXF/DGN)?, IFC dle ISO 16379 

 informační kontejnery (ISO/DIS 21597) 

 metadata o dokumentu (obsahující také IČS) - dle ISO/DIS 21597 

 strukturované modely staveb ve formátu IFC (ČSN EN ISO 16739) a data uložená a 

organizovaná podle ISO/DIS 21597 (ICDD). Modely ve formátu IFC mohou být uloženy v 

rámci informačních kontejnerů 

IFC datový model je validován na shodu podle validačního předpisu. 

Součástí metadat bude také popis vazeb mezi díly dokumentace a popis vztahu k objektu 

prostřednictvím IČS a PIS. 

 

d) formy a podmínky poskytování údajů z evidence elektronických dokumentací 

Údaje jsou poskytovány formou aplikačního programového rozhraní (API), které je realizováno 

pomocí sady webových služeb. Toto rozhraní slouží pro interakci s ostatními informačními 

systémy.  

Podmínky poskytování 

Realizace uplatnění práva na digitální službu podle Zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální 

služby. Systémy implementují zaznamenávání a vydávání osvědčení o digitálním úkonu, podporu 

práva na využívání údajů, prokázání právní skutečnosti, elektronickou identifikaci a autentizaci, 

nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu, informace 

v souvislosti s poskytováním digitálních služeb a technologickou neutralitu. 

Provozní podmínky stanoví pravidla pro zajištění souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb. o 

kybernetické bezpečnosti   
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e) dobu uchování údajů a územních nebo stavebních dokumentací v evidenci elektronických 

dokumentací. 

Doba uchování dokumentací v informačním systému je minimálně stejná jako doba existence objektu, 

ke kterému se dokumentace vztahuje. Tato doba musí být případně prodloužena o lhůtu, ve které lze 

použít řádných i mimořádných opravných prostředků k přezkoumání příslušných rozhodnutí.  

Informační systém disponuje vlastnostmi a funkcionalitou dlouhodobého důvěryhodného úložiště tak, 

aby mohl zaručit neměnnost evidovaných dokumentů i metadat po celou dobu uchování.  
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Teze vyhlášky ke stanovení dalších obecních stavebních úřadů, které budou 
vykonávat působnost stavebního úřadu  

k provedení § 330 zákona č. XXXX, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

I. Zákonné zmocnění 
Zmocnění pro vydání vyhlášky ke stanovení dalších obecních stavebních úřadů, které budou 

vykonávat působnost stavebního úřadu, vydá na základě § 330 ve stavebním zákoně Nejvyšší stavební 
úřad. Při jejím vydání bude spolupracovat s Ministerstvem vnitra. 
 

Ustanovení § 330 stavebního zákona stanoví: „V první vyhlášce vydané podle § 29 stanoví 
Nejvyšší stavební úřad obecní stavební úřady podle § 29 odst. 3 písm. b) a správní obvody obecních 
stavebních úřadů podle § 29 odst. 4 tak, aby obecními stavebními úřady podle § 29 odst. 3 písm. b) byly 
obecní úřady, které vykonávaly ke dni 31. prosince 2019 působnost stavebního úřadu, a které, 

a) splňují alespoň jednu z těchto podmínek: 
1. počet obyvatel správního obvodu stavebního úřadu byl ke dni 31. prosince 2019 vyšší 

než 10 000, nebo 

2. počet pracovních míst, na nichž je vykonávána správní činnost při rozhodování na úseku 
stavebního řádu, byl ke dni 31. prosince 2019 nejméně 4, nebo 

3. obecní úřad vykonal za rok 2018 více než 339 úkonů podle zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění účinném ke dni 31. prosince 2018, stanovených v odstavci 2, nebo 

b) je jich zapotřebí vedle obecních stavebních úřadů stanovených na základě podmínek 
podle písmene a) k zajištění dostupnosti obecních stavebních úřadů tak, aby v žádném správním obvodu 
obecního stavebního úřadu nečinila vzdálenost z kterékoliv obce do obce, jejíž obecní úřad je obecním 
stavebním úřadem, více než 35 kilometrů. 

(2) Úkony podle odstavce 1 písm. b) bodu 3 jsou 

a) vydané územní rozhodnutí podle § 92 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 
31. prosince 2018, 

b) vydané společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, podle § 94j až § 94p 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

c) vydaný společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

d) vydaný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 106 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

e) vydané povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

f) výzva o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního podle § 121 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

g) vydaný kolaudační souhlas podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke 
dni 31. prosince 2018, 

h) vydané kolaudační rozhodnutí podle § 122a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném 
ke dni 31. prosince 2018, 

i) ověření dokumentace skutečného provedení stavby podle § 125 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 
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j) vydané rozhodnutí o dodatečném povolení stavby podle § 129 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018, 

k) vydané rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 
odst. 3 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2018.“ 

 
 

II. Teze vyhlášky ke stanovení dalších obecních stavebních úřadů, které budou 
vykonávat působnost stavebního úřadu a stanovení jejich správních obvodů 

Vyhláška stanoví náležitosti pro určení dalších obecních stavebních úřadů, které budou 

vykonávat přenesenou působnost na úseku stavebního zákona a vymezí jejich správní obvody podle 

zákonných podmínek.  
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Teze vyhlášky o Informačním systému identifikačního čísla stavby  

 

k provedení § 272 zákona č. XXX/2021 Sb., stavební zákon 

 

I. Zákonné zmocnění 

Zmocnění pro vydání vyhlášky obsahuje § 272 odst. 3 stavebního zákona, který stanoví: „Způsob 

členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby, 

zapisované údaje o nich a způsob přidělování identifikačního čísla stavby nebo zařízení stanoví 

prováděcí právní předpis.“  

Zákonné zmocnění navazuje na navrhované znění § 272 odst. 1 až 2 stavebního zákona, které zní: 

 

(1) Informační systém identifikačního čísla stavby slouží k evidenci popisných údajů o stavbách 
a zařízení a přidělování jedinečného identifikátoru stavby nebo zařízení, který umožňuje identifikovat 
stavbu nebo zařízení v informačních systémech stavební správy. 

(2) Stavební úřad bez zbytečného odkladu po záhájení řízení přidělí stavbě nebo zařízení 
identifikační číslo stavby a vloží údaje o stavbě nebo zařízení do informačního systému identifikačního 
čísla stavby; po vydání rozhodnutí ve věci stavební úřad bez zbytečného odkladu aktualizuje údaje 
vedené o stavbě nebo zařízení v informačním systému identifikačního čísla stavby. 

 

II. Teze vyhlášky o Informačním systému identifikačního čísla stavby 

Vyhláška bude upravovat problematiku, která je nová, a nebude tedy navazovat na žádný stávající 

právní předpis. 

 

Vyhláška stanoví: 

a) Způsob členění staveb a zařízení, který bude založen na Klasifikačním systém staveb, který 

zajišťuje uložení klasifikační struktury systému stavebnictví a služby pro zajištění jeho 

aktualizace ze systémů České agentury pro standardizaci (dále jen „ČAS“), která bude jeho 

editorem. 

b) Údaje zapisované o stavbách  

c) Způsob přidělování identifikačního čísla staveb jakožto unikátních persistentních 

bezvýznamových identifikátorů stavebním objektům a jejich skupinám (stavebních 

celků/stavebních komplexů) 

 

ad a) Způsob členění staveb a zařízení – Klasifikační systém staveb 

Pro účely Evidence staveb a stavebních komplexů se využije nejvyšší možné úrovně klasifikace 

(nejobecnější), která bude určovat převládající charakter stavby nebo stavebního komplexu. 

Klasifikační systém stavebnictví bude obsahovat údaje: 

● Kód klasifikátoru 

● Kód rodiče 

● Textový klasifikátor (krátký název) 

● Definice 

● Příklad užití 

● URI na úplný klasifikační záznam v systému ČAS 

●  

ad b) Údaje, zapisované o stavbách budou mít formát datové věty, která bude obsahovat: 
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● Identifikační číslo stavby (dále jen „IČS“) 

● Textový identifikátor stavby (uživatelsky zadaný) 

● Údaj o území dotčeného stavbou (OGC GML Polygon) 

● Klasifikátor stavby (dle Systému klasifikace staveb) 

● Popisné údaje o stavbě 

o IČS komplexů, jichž je stavba součástí 

o údaje o rozměrech, hrubých podlažních plochách a využití 

o pro budovy: statistické a technicko ekonomické atributy/údaje dle ČSÚ/RÚIAN 

o viz příloha 

● Údaj o vazbě na jiné stavby nebo celky (nepovinné) 

● Údaje o editoru záznamu 

● Údaje o stavu stavby (záměr, v realizaci/v přestavbě, v užívání, odstranění) 

Údaje s výjimkou IČS budou standardně zadávány v rámci interaktivních formulářů Portálu 

stavebníka při přípravě podání, mohou být však v rámci úkonů přijetí žádosti stavebním úřadem 

upraveny. 

Popisné údaje o stavbě jsou údaje o základních konstrukčních charakteristikách a způsobu 

využití. Viz Příloha. Vytvoření popisných datových šablon pro základní druhy staveb (ve vazbě 

na klasifikaci). Datové šablony jsou součástí datového standardu stavebnictví. 

Editorem popisných údajů o stavbě v IS IČS jsou stavební úřady. Údaje budou aktualizovat 

bezodkladně po jejich vzniku/změně v rámci úkonů stavebního řízení. 

Pro budovy se předpokládají údaje o: 

klasifikaci budovy, stavu, údaje o datu výstavby, hodnotě budovy, kapacitách budovy dle 

jednotlivých druhů využití, konstrukčních charakteristikách, napojení na technickou 

infrastrukturu, technologiích v budově a formě výstavby. – viz příloha 1 

O ostatních stavbách budou vedeny údaje o: klasifikaci budovy, stavu, údaje o datu výstavby a 

hodnotě stavby 

Údaje jsou zadávány v rámci interaktivních formulářů Portálu stavebníka při přípravě podání. 

ad c) Přidělování IČS 

Údaje budou předávány z volajícího IS (především SW stavebních úřadů nebo Základního 

editačního modulu stavebních úřadů Portálu stavebníka). Ověří úplnost údajů a přidělí unikátní 

a persistentní identifikační číslo stavby (nebo stavebního celku) - IČS. Seznam údajů nutných 

pro přidělení IČS bude uveden ve vyhlášce. 

IČS bude bezvýznamové UUID (GUID) dle ISO/IEC 11578:1996. Dalším údajem o stavbě ale 

bude také hlavní klasifikační kód systému staveb, čímž bude určen druh stavby. 

Po přidělení IČS služba iniciuje nový záznam do Evidence stavebních objektů a komplexů. 
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Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a jednotném standardu 

k provedení § 59 odst. 4, § 62 odst. 3, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 88 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona 

č. XXX/2021 Sb., stavební zákon 

 

I. Zákonné zmocnění 

I.A Územně analytické podklady 

Podle § 62 odst. 2 stavebního zákona „Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení 

stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování 

a vyhodnocování podmínek udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci.“. Zmocnění k vydání prováděcího předpisu obsahuje § 62 odst. 3 stavebního zákona, 

který stanoví, že „Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis.“. 

§ 66 odst. 3 stavebního zákona pak stanoví, že „Územně analytické podklady pro území kraje a jejich 

aktualizace předkládá pořizovatel k projednání radě kraje v rozsahu a formě stanovené prováděcím 

právním předpisem.“. 

Součástí územně analytických podkladů jsou údaje o území. Podle § 63 odst. 1 stavebního zákona 

„Údaji o území jsou informace nebo data o stavu území a omezeních, která se váží k určité části území, 

například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména 

na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; 

součástí údaje o území jsou také metadata.“. Podle § 67 odst. 1 stavebního zákona „Poskytovatel údajů 

o území poskytuje údaje v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom 

zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost, a to v rozsahu charakteristik přesnosti uvedených 

v rámci metadat. Údaje o území se poskytují ve formátech a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem. […]“. 

I.B Územně plánovací dokumentace 

Obsah a struktura územně plánovací dokumentace a obsah odůvodnění územně plánovací 

dokumentace jsou stanoveny v přílohách č. 5 až 8 ke stavebnímu zákonu. Zmocnění k vydání 

prováděcího předpisu je obsaženo v § 87 odst. 4 stavebního zákona, který stanoví, že „Náležitosti 

obsahu a strukturu zadání územního plánu a regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.“. Dle 

§ 87 odst. 3 stavebního zákona se v návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování 

návrhu územně plánovací dokumentace, případně vymezí řešené území u regulačního plánu a 

územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy. 

Dle § 108 odst. 2 písm. d) obsahuje návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace mj. 

„návrh obsahu změny územně plánovací dokumentace v rozsahu nezbytném pro její pořízení“. 

Zmocňující ustanovení pro náležitostí obsahu změny obsahuje § 109 odst. 4: „Obsahové náležitosti 

obsahu změny územně plánovací dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.“.  

I.C Jednotný standard 

Zmocnění k vydání jednotného standardu a strojově čitelného formátu je obsaženo v § 59 odst. 4, který 

stanoví, že „Vybrané části územně plánovací dokumentace a náležitosti jednotného standardu a 

strojově čitelného formátu stanoví prováděcí právní předpis“.  

Podle § 59 odst. 1 stavebního zákona „územně plánovací dokumentace, její změna a úplné znění, 

územní studie a vymezení zastavěného území, jeho změna a úplné znění, se vyhotovuje v elektronické 

verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě“. Dle § 59 odst. 2 

„Vybrané části územně plánovací dokumentace, její změny a úplné znění a vymezení zastavěného 

území, jeho změna a úplné znění, se zpracovávají v jednotném standardu.“.  
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Dle § 59 odst. 3 stavebního zákona „Jednotný standard územně plánovací dokumentace a vymezení 

zastavěného území stanoví jejich standardizované části a požadavky na 

a) strukturu standardizovaných částí, 

b) grafické vyjádření standardizovaných částí, 

c) výměnný formát dat a 

d) metadata.“. 

 

II. Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a jednotném standardu 

II.A Územně analytické podklady 

Obsah územně analytických podkladů bude vycházet z dnes platné právní úpravy, vyhlášky č. 500/2006 

Sb. Nově bude zahrnovat úpravu prostorových dat, metadat a výměnného formátu. Naopak nebude 

obsahovat pasport údajů a registrační listy, protože oboje bude nahrazeno metadaty. Metadata budou 

rovněž obsahovat údaje nutné pro evidenci územně plánovací činnosti. 

Vyhláška podrobněji upraví  

 obsah a strukturu podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, včetně jejich textové a grafické 

části, 

 obsah a strukturu rozboru udržitelného rozvoje území, včetně jeho textové a grafické části, 

 obsah a strukturu databáze územně analytických podkladů, včetně výčtu sledovaných jevů, 

 údaje o území, včetně jejich formátů a metadat, která budou obsahovat i charakteristiky přesnosti. 

Vyhláška dále určí rozsah a formu územně analytických podkladů pro území kraje a jejich aktualizace, 

kterou předkládá pořizovatel k projednání radě kraje. 

 

II.B Územně plánovací dokumentace 

Vyhláška podrobněji upraví náležitosti obsahu zadání územního plánu a regulačního plánu. Vyhláška 

bude vycházet z dosavadní právní úpravy – vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Koncept obsahu zadání územního plánu 

(1)  Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, 
zejména 

a)  vymezení řešeného území, 

b)  požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, včetně požadavků na ochranu a rozvoj 
hodnot jejího území, na zachování nebo změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře 
a pro vytváření podmínek k zajištění dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle 
potřeby dále členit na požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření potřebných změn, včetně prověření vymezení 
zastavitelných ploch, 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejích změn, včetně prověření vymezení koridorů pro umístění veřejné 
infrastruktury,  

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření potřebných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 
v § 122 odst. 1 stavebního zákona, 

c) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch 
pro asanaci, pro které bude možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRWDPWLB)



3 
 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit, 

e) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
plánovací smlouvy, 

f) případný požadavek na zpracování variant řešení, 

g) případný požadavek na zpracování územního plánu s prvky regulačního plánu pro celé území 
obce nebo pro jeho vymezenou část, 

h) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

i) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

(2)  Požadavky podle odstavce 1 zahrnují 

1.  upřesnění požadavků vyplývajících z územního rozvojového plánu, 
2.  upřesnění požadavků vyplývajících ze zásad územního rozvoje, 
3.  upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z územních studií a z 
doplňujících průzkumů a rozborů, 

4.  další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 
Koncept obsahu zadání regulačního plánu 

(1)  Zadání regulačního plánu obsahuje zejména 

a) vymezení řešeného území, 

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, 

c) požadavky na prostorové uspořádání a případně vzhled staveb, 

d) požadavky na řešení veřejné infrastruktury, 

e) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a pro vytváření příznivého životního prostředí, 

e) požadavky pro ochranu veřejného zdraví a požární ochranu, 

f) požadavky na prostorové uspořádání veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pozemků pro asanaci, pro které 
bude možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

g) případné požadavky na plánovací smlouvu, 

h) upřesnění uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na 
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

(2)  Požadavky podle odstavce 1 zahrnují 

1.  upřesnění požadavků vyplývajících z územního plánu, případně ze zásad územního rozvoje 
a územního rozvojového plánu, obsahují-li požadavky relevantní pro řešené území, 

2.  upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z územních studií a z doplňujících 
průzkumů a rozborů, 

3.  další požadavky, například požadavky obce nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Dále vyhláška upraví obsah změny územního plánu a regulačního plánu. Obsah změny územního 

rozvojového plánu ani zásad územního rozvoje nebude vyhláška upravovat. 

Obsah změny je jednou ze součástí návrhu na pořízení změny. V případě změny územně plánovací 

dokumentace není požadována komplexnost řešení, jaká je nezbytná při pořizování územně plánovací 

dokumentace, proto se obsah návrhu změny nemusí řídit stanoveným obsahem zadání územně 

plánovací dokumentace a je možné ho zpracovat ve zjednodušené formě. 

Koncept obsahu změny územního plánu 

(1)  Pokud má změna průmět do konkrétních pozemků nebo ploch, návrh obsahu změny územního 
plánu zahrnuje 

a)  identifikaci pozemků nebo ploch dotčených návrhem změny územního plánu, přičemž se uvedou 
parcelní čísla dotčených pozemků, jejich druh a způsob využití podle katastru nemovitostí 
a skutečný způsob využití, pokud je odlišný od údajů katastru nemovitostí; místo parcelních čísel 
pozemků lze uvést označení plochy nebo koridoru vymezeného v územním plánu, ve kterém se 
navrhuje změna, a údaje o současném využití území této plochy či koridoru;  

b)  snímek katastrální mapy a kopie výřezu hlavního výkresu územního plánu se zákresem územního 
rozsahu navrhované změny; 

c)  popis navrhované změny funkčního využití a prostorového uspořádání území, přičemž se uvede, 
jakým způsobem se navrhuje změnit druh plochy nebo koridoru vymezeného v platném územním 
plánu, případně jakým způsobem se navrhuje změnit podmínky využití plochy nebo koridoru 
stanovené v textové části platného územního plánu; 

d)  pokud je to účelné, zákres navrhovaného cílového stavu územního plánu po změně do hlavního 
výkresu územního plánu. 

(2) Pokud nemá změna průmět do konkrétních pozemků nebo ploch, návrh obsahu změny územního 
plánu zahrnuje 

a) identifikaci části textové části územního plánu, která má být měněna; 

b)  popis navrhované změny příslušné části textové části územního plánu, případně navrhované 
znění po změně. 

(3)  Obsah změny územního plánu dále obsahuje: 

a) popis účelu navrhované změny územního plánu tak, aby bylo možno usoudit, zda je možné 
vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti a zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí; 

b) uvedení navrhovateli známých předpokládaných dopadů zamýšleného účelu změny na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti a dopadů na životní prostředí, případně uvedení, proč takové 
dopady nejsou předpokládány; 

c)  případné přijatelné územní varianty obsahu změny územního plánu z hlediska jejich vlivů na 
životní prostředí, zemědělský půdní fond, případně na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud byly předem prověřeny.  

Koncept obsahu změny regulačního plánu 

(1)  Pokud má změna průmět do konkrétních pozemků, návrh obsahu změny regulačního plánu 
zahrnuje 

a)  identifikaci pozemků dotčených návrhem změny regulačního plánu, přičemž se uvedou parcelní 
čísla dotčených pozemků;  

b)  snímek katastrální mapy a kopie výřezu hlavního výkresu regulačního plánu se zákresem 
územního rozsahu navrhované změny; 

c)  popis navrhované změny vymezení pozemků, navrhované změny podmínek stanovených 
regulačním plánem, případně změny vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
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prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo vymezení 
pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo změny 
vymezení záměrů, pro které je uzavření plánovací smlouvy podmínkou pro rozhodování, 
případně změny stanovení pořadí změn v území; 

d)  pokud je to účelné, zákres navrhovaného cílového stavu regulačního plánu po změně do hlavního 
výkresu regulačního plánu. 

(2) Pokud nemá změna průmět do konkrétních pozemků, návrh obsahu změny regulačního plánu 
zahrnuje 

a) identifikaci části textové části regulačního plánu, která má být měněna; 

b)  popis navrhované změny příslušné části textové části regulačního plánu, případně navrhované 
znění po změně. 

II.C Jednotný standard 

Vyhláška stanoví podrobnosti jednotného standardu pro 

 vybrané části územně plánovací dokumentace, včetně jejích změn a úplného znění, 

 vymezení zastavěného území samostatným postupem, včetně jeho změn a úplného znění. 

Vyhláška dále stanoví podrobnosti strojově čitelného formátu pro územní studie a pro územně plánovací 

dokumentace (nad rámec požadavků jednotného standardu). 

Pro územní plán vyhláška rovněž stanoví podrobné členění a rámcové využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. Základní členění bude vycházet z platné právní úpravy ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., 

vyhláška stanoví podrobnější členění ploch podle jejich využití. Členění i rámcové využití bude rovněž 

vycházet z metodického pokynu „Standard vybraných částí územního plánu“ a to i s ohledem na 

současný stav u pořízených a rozpracovaných územních plánů. 

Podrobnosti jednotného standardu budou zejména zahrnovat: 

 stanovení standardizovaných datových struktur, 

 požadavky na strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, včetně 

popisu datových struktur, s rozlišením tříd objektů, jejich atributů a číselníků hodnot, a včetně 

způsobu geometrického vyjádření objektů (plocha, linie, bod) a topologických pravidel objektů 

uvnitř tříd a mezi třídami, 

 požadavky na zpracování v souřadnicovém systému S-JTSK, 

 požadavky na grafické vyjádření výstupů vytvořených z dat standardizovaných částí územně 

plánovací dokumentace, 

 požadavky na výměnný formát dat, 

 požadavky na rastrové ekvivalenty výkresů a případných schémat (např. odevzdání 

v datovém formátu PNG nebo TIF, v barevné hloubce 24 bit a v rozlišení 300 dpi a současně 

vše ve formátu PDF/A), 

 požadavky na metadata, které budou vycházet z metadatového profilu ČR. 

Dále je uveden nástin vybraných částí vyhlášky. Nejedná se o návrh vyhlášky, ale o vybrané části, které 

budou významně doplňovány a případně upravovány. 

Koncept jednotného standardu zásad územního rozvoje 

(1) Předmětem standardu zásad územního rozvoje je celý výkres ploch a koridorů, ve kterých lze pro 
navržený účel využití práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, celý výkres oblastí, ploch 
a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií, a vybrané prvky 
výkresu uspořádání území kraje, výkresu ploch a koridorů a výkres podrobnějšího řešení území 
části kraje se specifickými problémy. Výkres uspořádání území kraje, výkres ploch a koridorů a 
výkres podrobnějšího řešení území části kraje se specifickými problémy mohou obsahovat i další 
prvky, které nepodléhají standardizaci. 

(2)  Standardizované jevy zásad územního rozvoje jsou zejména: 
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1. Sídelní struktura  

2. Plochy a koridory celostátního a nadmístního významu 

3. Území části kraje se specifickými problémy 

4. Územní systém ekologické stability 

5. Územní rezervy 

Koncept jednotného standardu územního plánu 

 (1)  Předmětem standardu územního plánu je celý výkres základního členění území, celý výkres ploch 
a koridorů, ve kterých lze pro navržený účel využití práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, celý 
výkres předpokládaných záborů půdního fondu a vybrané prvky hlavního výkresu. Hlavní výkres 
může obsahovat i další prvky, které nepodléhají standardizaci. 

(2)  Standardizované jevy územního plánu jsou: 

1. Řešené území 

2. Zastavěné území 

3. Zastavitelné plochy 

4. Transformační plochy 

5. Plochy změn v krajině 

6. Plochy s rozdílným způsobem využití 

7. Koridory dopravní a technické infrastruktury 

8. Plochy a koridory územních rezerv  

9. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením 

plánovací smlouvy, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu  

10. Plochy a koridory, ve kterých lze pro navržený účel využití práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit  

11. Územní systém ekologické stability 

12. Systém sídelní zeleně  

13. Systém významných veřejných prostranství  

14. Část území, pro které územní plán stanovuje odchylně územní požadavky od právního předpisu 

15. Části území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu  

 (3) Standardizované prvky hlavního výkresu použité též v samostatných výkresech (výkres 
urbanistické koncepce, výkres koncepce uspořádání krajiny, výkres koncepce veřejné 
infrastruktury, výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu) se v těchto výkresech 
použijí přiměřeně s přihlédnutím k měřítku daného výkresu. 

Koncept jednotného standardu regulačního plánu 

(1)  Předmětem standardu regulačního plánu je celý výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 
a asanací, celý výkres vyznačení záměrů, pro které je uzavření plánovací smlouvy podmínkou 
pro rozhodování, a vybrané prvky hlavního výkresu. Hlavní výkres může obsahovat i další prvky, 
které nepodléhají standardizaci. 

(2)  Standardizované jevy regulačního plánu jsou zejména: 

1. Hranice řešené plochy 

2. Vymezení pozemků 

3. Uliční čára 

4. Stavební čára 

5. Výška staveb 

6. Vjezdy na pozemky 

7. Vyznačení záměrů, pro které je uzavření plánovací smlouvy podmínkou pro rozhodování 

8. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

Koncept členění ploch s rozdílným způsobem využití 

(1)  Využití území se člení do následujících kategorií 
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1. Bydlení 

2. Rekreace 

3. Občanské vybavení 

4. Veřejná prostranství 

5. Zeleň 

6. Smíšené obytné 

7. Dopravní infrastruktura 

8. Technická infrastruktura 

9. Výroba a skladování 

10. Smíšené výrobní 

11. Vodní a vodohospodářské 

12. Zemědělské 

13. Lesní 

14. Přírodní 

15. Smíšené nezastavěného území 

16. Těžba nerostů 

17. Specifické 

(2)  Kategorie využití území uvedené v odstavci 1 se dále člení do podrobnějších kategorií, jejichž 
rozsah bude stanoven následně v rámci vyhlášky. 

Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití bude vyhláškou stanoveno rámcové využití. 
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Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování 

k provedení § 268 zákona č. XXX/2021 Sb., stavební zákon 

 

I. Zákonné zmocnění 

Zmocnění pro vydání vyhlášky obsahuje § 268 odst. 6 stavebního zákona, který stanoví: „Náležitosti 

obsahu národního geoportálu územního plánování, podrobnosti formy a způsobu vkládání 

a poskytování údajů v něm vedených stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Zákonné zmocnění navazuje na navrhované znění § 268 odst. 1 až 5 stavebního zákona, které zní: 

„(1) Národní geoportál územního plánování, který je agendovým informačním systémem, slouží 
pro 

a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti, 
b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, 
c) sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace, 
d) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území, 
e) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a územním 

rozvojem, které určí Nejvyšší stavební úřad, a 
f) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů. 

(2) V národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech zveřejňovány 
vybrané části územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území, případně dalších 
nástrojů územního plánování. 

(3) Ministerstvo obrany vkládá do národního geoportálu územního plánování data vztahující se k 
jeho působnosti v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu.  

(4) Pořizovatel vkládá do národního geoportálu územního plánování data z vlastní územně 
plánovací činnosti v elektronické podobě i ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve 
vektorové formě, a to bezodkladně po jejich vzniku.  

(5) Přístup k datům zveřejněným v národním geoportálu územního plánování lze omezit nebo 
odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních 
vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích z jiných právních předpisů; pro 
omezení nebo odepření přístupu k datům zveřejněným v národním geoportálu územního plánování se  
použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 

II. Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování 

Vyhláška částečně nahradí stávající vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to v části evidence 

územně plánovací činnosti. Většina vyhlášky však bude upravovat problematiku, která je nová, 

a nebude tedy navazovat na žádný stávající právní předpis. 

 

Vyhláška stanoví: 

a) rozsah údajů z územně plánovací činnosti, které se vkládají do národního geoportálu 

územního plánování 

V národním geoportálu územního plánování budou obsažena vybraná data z pořizovaných 

a vydaných územně plánovacích dokumentací, územních studií, územně analytických 

podkladů, územních opatřeních o stavebních uzávěrách a o asanaci území a vymezení 

zastavěného území samostatným postupem 

b) rozsah metadat, která budou sloužit jako podklad pro evidenci územně plánovací 

činnosti 

Evidována budou zejména data o: 

 Názvu pořizovaného dokumentu  
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 Řešeném území 

 Zhotoviteli (název, IČ) 

 Projektantovi (titul, jméno, příjmení, číslo autorizace) 

 Etapě pořizování 

 Kvalitě / prostorovém rozlišení dat 

 Měřítku hlavního výkresu 

 Technologii zpracování 

 Datu vydání použité katastrální mapy 

 Zastavěném území (ke kterému dni bylo vymezeno) 

 Vydávajícím správním orgánu 

 Datu nabytí účinnosti 

 Ukončení platnosti 

 Pořadovém čísle poslední změny 

 Pořizovateli a oprávněné úřední osobě pořizovatele 

c) náležitosti poskytování služby sledování postupu pořizování územně plánovací 

dokumentace 

Služba bude poskytnuta zaregistrovaným osobám na základě jimi vymezeného území. Portál 

bude zasílat informaci elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky, případně krátkou 

textovou zprávou nebo webovou službou. 

Vyhláška definuje rozsah poskytovaných informací v jednotlivých fázích procesu pořizování 

územně plánovacích dokumentací (oznámení o návrhu zadání, schválení zadání, konání 

veřejného projednání, nabytí účinnosti, návrh zprávy o uplatňování, schválení zprávy 

o uplatňování), přičemž poskytováno bude zejména datum dané fáze a odkaz na dokumentaci, 

která se k dané fázi vztahuje. 

d) formy a způsob předávání údajů do národního geoportálu územního plánování 

Údaje budou předávány dálkovým přístupem na základě uděleného oprávnění. 

Vkládání dat bude probíhat přes validátor dat. 

e) formy a podmínky poskytování údajů z národního geoportálu územního plánování 

Údaje budou poskytovány dálkovým přístupem. K dispozici budou vyhledávací, prohlížecí 

a stahovací služby.  

f) podrobnosti vedení evidence dotčených orgánů 

Budou definovány podrobnosti přehledu dotčených orgánů pro potřeby pořizování územně 

plánovací dokumentace, zejména jejich název, územní působnost a kontaktní údaje. 

g) podrobnosti vedení evidence pořizovatelů 

Pro potřeby udělení oprávnění pro vkládání dat do národního geoportálu územního plánování 

povede Nejvyšší stavební úřad evidenci pořizovatelů. Součástí evidence bude i evidence 

autorizovaných pořizovatelů. 

Údaje v evidenci budou zahrnovat zejména označení pořizovatele a kontaktní údaje. 

h) podrobnosti vedení evidence oprávněných investorů 

Součástí evidence bude zejména: 

 název oprávněného investora,  

 identifikační číslo a adresa sídla,  

 identifikátor datové schránky,  

 seznam obcí, případně krajů, kterých se doručování oprávněnému investorovi týká, 

 datum, do kdy je záznam v evidenci účinný. 

i) dobu uchování údajů vedených v národním geoportálu územního plánování 

j) náležitosti související s agendovým informačním systémem 
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Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu, 
která bude vydána k provedení nového stavebního zákona č. XXX, o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

 

I. Zákonné zmocnění  

 

Stavební zákon definuje v § 137 odst. 1 požadavky na výstavbu jako požadavky na vymezování 

pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby. V návaznosti 

na toto členění požadavků na výstavbu stavební zákon stanoví zmocnění pro vydání 

prováděcího právního předpisu v ustanovení § 152 Podrobné vymezení požadavků na výstavbu:  

„Prováděcí právní předpis stanoví podrobné požadavky na vymezování pozemků, požadavky 

na umisťování staveb a technické požadavky na stavby.“. 

 

II. Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu  

 

Právní úprava požadavků na výstavbu je dnes upravena v mnoha právních předpisech různé 

právní síly a různé územní působnosti. Na území celé České republiky s výjimkou hlavního 

města Prahy upravují požadavky na výstavbu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Pro hlavní město Prahu tyto požadavky upravuje nařízení č. 10/2016 

Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Vedle těchto vyhlášek 

a nařízení hl. m. Prahy se uplatňuje na území celé České republiky, tj. včetně území hl. m. 

Prahy, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, která je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

Nová vyhláška nahradí v plném rozsahu nejen všechny výše citované právní předpisy, 

ale vzhledem k institucionálním změnám, tj. k navrhovanému zrušení speciálních a jiných 

stavebních úřadů, s výjimkou Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, bude upravovat také 

požadavky na stavby, které jsou podle stávající právní úpravy v jejich působnosti, tj. požadavky 

na stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a účelových 

komunikací, stavby vodních děl, stavby pro plnění funkcí lesa, stavby pro účely vězeňské 

služby a jejích organizačních jednotek, stavby skladů hořlavých látek, pyrotechnických 

výrobků, střeliva, munice a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, stavby uranového průmyslu, 

jaderná zařízení atd.  Ve složkových předpisech zůstanou požadavky na výstavbu zachovány 

pouze ve výjimečných případech, kdy je vzhledem ke komplexnosti právní úpravy nebude 

vhodné oddělit a přesunout do prováděcího předpisu. Ve stávající podobě v jiných právních 

předpisech zůstanou požadavky např. v oblasti požární ochrany, oblasti ochrany obyvatelstva 

nebo energetické náročnosti budov. 

 

Nová vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu bude obsahovat 

 

1) Požadavky na vymezování pozemků, které podrobně upraví obecně platné požadavky 

na vymezování pozemků stanovené v § 139 stavebního zákona, zejména požadavky 
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na vymezování pozemků veřejných prostranství, pozemků staveb pro bydlení 

a pro rodinnou rekreaci.  

 

Požadavky na vymezování pozemků budou zohledňovat specifické požadavky na výstavbu 

velkých sídel tak, aby umožňovaly jejich moderní rozvoj odpovídající 21. století.   

 

2) Požadavky na umisťování staveb, které podrobně upraví obecně platné požadavky 

na umisťování staveb stanovené v § 143 stavebního zákona, zejména vzájemné odstupy 

staveb a další požadavky na umisťování staveb technické infrastruktury (např. energetická 

vedení, vedení elektronických komunikací), staveb pro shromažďování většího počtu osob, 

staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb pro výrobu a skladování, 

zemědělských staveb, staveb garáží, odstavných a parkovacích stání, servisů, opraven 

a čerpacích stanic pohonných hmot, dobíjecích stanic, studen, žump, čistíren odpadních 

vod, oplocení, staveb pro reklamu, reklamních zařízení a staveniště. 

 

Také požadavky na umisťování staveb budou zohledňovat specifické požadavky 

na výstavbu velkých sídel tak, aby umožňovaly jejich moderní rozvoj odpovídající 

21. století.   

    

3) Technické požadavky na stavby, které podrobně upraví obecně platné technické 

požadavky na stavby stanovené v § 145 stavebního zákona, tj. požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, provozu a údržbě, včetně přístupnosti osob s pohybovým, 

zrakovým nebo sluchovým postižením, osob pokročilého věku, těhotných žen, osob 

doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let („osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace”), úspora energie a tepelnou ochranu, udržitelné využívání přírodních 

zdrojů, použití surovin šetrných k životnímu prostředí a recyklovaných materiálů.  

 

Vyhláška nebude obsahovat podrobnou úpravu technických požadavků na stavby, které 

jsou součástí komplexní právní úpravy, např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebo zákon 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov. 

 

Vyhláška bude dále obsahovat technické požadavky na vybrané druhy staveb, pro které 

budou stanoveny specifické požadavky, zejména z hlediska:  

a) bezpečnosti uživatelů (např. stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci, stavby 

se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení, 

stavby škol, předškolních a školských zařízení, stavby tělovýchovných zařízení),  

b) ochrany zdraví a životního prostředí (např. stavby pro výrobu a skladování, stavby 

garáží, servisů a opraven motorových vozidel, stavby čerpacích stanic pohonných 

hmot, dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, zemědělské stavby),  

c) účelu užívání stavby (např. stavby vodních děl, stavby letecké, stavby drah, stavby 

dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací, stavby pro účely 

vězeňské služby a jejích organizačních jednotek, stavby pro plnění funkcí lesa, stavby 

pro účely vězeňské služby a jejích organizačních jednotek, stavby skladů hořlavých 
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látek, pyrotechnických výrobků, střeliva, munice a výbušnin, stavby pro civilní 

ochranu, stavby uranového průmyslu, jaderná zařízení). 

 

Vyhláška bude mimo jiné řešit umístění rozvodných energetických vedení a vedení 

elektronických komunikací v zastavěném území a zastavitelných plochách, kdy primárně budou 

tato vedení umístěna pod terénem, avšak bude možné umístit nad terénem vedení o napěťové 

hladině 110 kV a elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší budou umístěna 

nad terénem vždy. 

 

Vyhláška bude pro stanovení obecných požadavků na výstavu přednostně využívat v souladu 

s čl. 45a odst. 1 Legislativních pravidel vlády jako základní způsob odkazování na technické 

normy indikativní odkaz, a pouze v odůvodněných případech, kde to bude nezbytné, odkaz 

výlučný. Technické normy nebo jejich části, na které bude vyhláška odkazovat, budou veřejně 

a bezplatně dostupné pro veřejnost.  

 

Vyhláška zachová princip stávající právní úpravy pro uplatňování požadavků na výstavbu 

u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, 

u dokončených staveb, zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami 

nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně 

technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. V aplikační praxi se tak budou 

požadavky této vyhlášky aplikovat přiměřeně s ohledem na zájmy státní památkové péče 

u pozemků a staveb, které jsou kulturními památkami nebo se nacházejí v památkových 

rezervacích nebo památkových zónách. 

 

Vyhláška bude obsahovat taxativní výčet ustanovení, ze kterých bude možné v jednotlivých 

odůvodněných případech povolit výjimku.  

 

Vyhláška bude rovněž připouštět odchylky od norem, pokud bude prokázáno, že navrhované 

řešení splňuje základní požadavky na stavby.  

 

Z důvodu minimalizace dopadů nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, v zájmu právní 

jistoty a ochrany práv v dobré víře nabytých na základě předchozí právní úpravy, bude vyhláška 

obsahovat přechodná ustanovení, která budou upravovat vztah nové právní úpravy k předchozí 

právní úpravě a vztahům podle ní vzniklým.  

 

Vyhláška bude respektovat právo Evropské unie, zejména pak zohlední základní požadavky 

na vlastnosti staveb, aby plnily požadavky vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 

pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

(Úř. věst. L 088, 4. 4. 2011, p. 5), resp. jeho Přílohy č. 1. 

 

Na vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která je technickým předpisem, se vztahují informační 

povinnosti vůči členským státům Evropské unie a orgánům Evropského společenství 

(§ 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
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Teze vyhlášky o stavebním řádu, 
která bude vydána k provedení nového stavebního zákona č. XXX, o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

 

I. Zákonné zmocnění  

Návrh nového stavebního zákona obsahuje řadu zmocňovacích ustanovení pro úpravu 

konkrétních podrobností v rámci prováděcí vyhlášky, ať již jde o formuláře žádostí, systém 

stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. 

 

Zmocnění pro vydání vyhlášky je obsaženo v: 

 Ustanovení § 154 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona, který stanoví: „Rozsah 

a obsah systému stavebně technické prevence stanoví prováděcí právní předpis.“ 

 ustanovení § 161 odst. 4 návrhu nového stavebního zákona, který stanoví: „Obsahové 

náležitosti štítku stanoví prováděcí právní předpis.“, 

 ustanovení § 169 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona, který stanoví: „Obsahové 

náležitosti oznámení výskytu závady, poruchy nebo havárie a výsledku šetření jejich 

příčin stanoví prováděcí právní předpis.“, 

 ustanovení § 172 odst. 2, věta druhá, návrhu nového stavebního zákona, který stanoví 

pro žádosti podle části šesté Stavební řád, že „Formulář žádosti stanoví prováděcí právní 

předpis.“, 

 ustanovení § 277 odst. 1, věta druhá, návrhu nového stavebního zákona, který pro žádost 

o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví: „Podrobnosti žádosti stanoví 

prováděcí právní předpis.“, 

 ustanovení § 284 odst. 4 návrhu nového stavebního zákona, který stanoví: „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.“,  

 ustanovení § 291 odst. 5 návrhu nového stavebního zákona, který stanoví: „Pověření 

ke kontrole podle tohoto zákona lze vydat i ve formě průkazu, jehož vzor stanoví 

prováděcí právní předpis.“.  

 

II. Teze vyhlášky o stavebním řádu 

V souladu s věcným záměrem nového stavebního zákona schváleným vládou bylo 

v navrhovaném znění nového stavebního zákona v maximální možné míře navrženo 

zjednodušení povolování stavebních i nestavebních záměrů. Tyto změny se promítnou 

i do textu vyhlášky. 

Základ této prováděcí vyhlášky bude vycházet ze stávající právní úpravy obsažené ve vyhlášce 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, ovšem ve využitelné možné míře, a to vzhledem k tomu, 

že návrh nového stavebního zákona již řadu dnešních institutů neobsahuje a neupravuje. 

Prováděcí vyhláška bude stanovovat obsahové náležitosti formulářů žádostí o úkony před 

zahájením řízení a jejich příloh. Dále bude upravovat obsahové náležitosti formulářů žádostí 

o povolení stavebního a nestavebního záměru a jejich příloh s ohledem na proces jejich 

povolení (standardní řízení, povolení stavby ve zrychleném řízení, řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, řízení bez posouzení vlivů na životní prostředí pro již posouzený záměr 
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s EIA). Vyhláška upraví také obsahové náležitosti formuláře žádosti o výjimku z požadavků 

na výstavbu. 

Vyhláška dále upraví obsahové náležitosti formulářů žádostí týkajících se následného užívání 

staveb a jejich příloh. Vyhláška bude upravovat také formuláře žádostí a jejich přílohy v případě 

odstraňování staveb a dodatečných povolení staveb.  

Konkrétní úprava formulářů bude provázána na digitalizaci, tj. na elektronickou podobu 

formulářů. 

Vyhláška upraví vzor průkazu o pověření ke kontrole. Vyhláška bude dále řešit i systém 

stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. 

Z pohledu souladu s právem EU se jedná o vyhlášku, která není právním předpisem 

s technickým obsahem a nevztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 

na trh. Z tohoto důvodu nebude vyhláška vyžadovat notifikaci. 

 

Vyhláška upraví: 

1. obsahové náležitosti formulářů žádostí o úkony před zahájením řízení a jejich příloh: 

1.1. žádosti o předběžnou informaci – v § 174 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona 

se stanoví, že „Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu 

uvede konkrétní požadavky na předběžnou informaci a konkrétní údaje o záměru, 

zejména jeho umístění, účel a technické provedení záměru.“  

1.2. žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 

z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 

ochranných a bezpečnostních pásem - v § 180 odst. 1 návrhu nového stavebního 

zákona se stanoví, že „Žádost … musí obsahovat identifikační údaje žadatele 

a identifikační údaje o záměru.“ a v § 180 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona 

je stanoveno, že „Přílohou žádosti je vždy dokumentace pro povolení záměru.“. 

 

2. obsahové náležitosti formulářů žádostí o povolení záměru a jejich příloh s ohledem 

na proces jejich povolení (standardní řízení, povolení stavby ve zrychleném řízení, řízení 

s posouzením vlivů EIA a řízení bez posouzení vlivů pro již samostatně posouzený záměr 

s EIA) – v § 184 odst. 1 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že žádost o povolení 

záměru obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o záměru, 

jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, 

na nichž se má záměr uskutečnit, dobu trvání u dočasné stavby, návrh úpravy pozemku 

po jejím odstranění. V § 184 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že 

součástí  žádosti je dokumentace pro povolení záměru, plánovací smlouva, je-li uzavřena, 

souhlas vlastníka, souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud žádá o vydání povolení 

ve zrychleném řízení, vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko nebo 

rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadována tímto zákonem nebo jiným právním 

předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177, není-li vyjádření, koordinované vyjádření 

nebo závazné stanovisko součástí žádosti, vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě, závěr zjišťovacího řízení, 

že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posouzení vlivů na 

životní prostředí, byl-li vydán, specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu 

požadované k realizaci záměru a její odůvodnění, další podklady vyžadované jinými 

právními předpisy. V § 203 odst. 1 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že v řízení 
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s posouzením vlivů EIA stavebník k žádosti o povolení připojí také dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí (dokumentace EIA). V § 207 odst. 1 návrhu nového stavebního 

zákona se stanoví, že pro záměr s EIA již posouzený samostatně stavebník k žádosti 

o povolení záměru přiloží také dokumentaci EIA, posudek a závazné stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo rozhodnutí podle § 206 

návrhu nového stavebního zákona, pokud byl záměr EIA předmětem posouzení ve smyslu 

§ 203 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona, popřípadě návrh kompenzačních opatření, 

vyplynou-li ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí.  

 

2.1. žádosti o povolení stavebního záměru (stavby nebo zařízení) 

2.2. žádosti o povolení nestavebního záměru: 

 žádost o změnu využití území 

 žádost o dělení nebo scelování pozemků – v § 215 odst. 2 návrhu nového 

stavebního zákona se stanoví, že „K žádosti o povolení dělení nebo scelování 

pozemků se namísto projektové dokumentace přikládá celková situace v měřítku 

katastrální mapy, včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného dělení 

nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem 

pozemkům.“ 

 žádost o stanovení ochranného pásma 

 žádost o rámcové povolení 

 

3. obsahové náležitosti štítku – v § 199 odst. 2 se stanoví, že štítek obsahuje identifikační 

údaje o povolené stavbě 

 

4. obsahové náležitosti formuláře žádosti o změnu záměru před dokončením a jejích 

příloh – v ustanovení § 223 odst. 4 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že „V 

žádosti o změnu záměru před dokončením stavebník kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu uvede popis změn a připojí dokumentaci pro povolení záměru s vyznačením 

zamýšlených změn a připojí vyjádření, koordinovaná vyjádření, závazná stanoviska a 

rozhodnutí dotčených orgánů v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká zájmů chráněných 

jiným právním předpisem.“ 

 

5. obsahové náležitosti formuláře žádosti o povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

a jejích příloh – v § 227 se stanoví, že „Žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je 

součástí žádosti o povolení záměru a obsahuje uvedení, o jakou výjimku se žádá a její 

odůvodnění.“ 

 

6. obsahové náležitosti formulářů žádostí týkajících se následného užívání staveb a jejich 

příloh 

6.1. žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí – v ustanovení § 231 odst. 1 návrhu 

nového stavebního zákona se stanoví, že „Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, 

předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro 

povolení stavby.“ V ustanovení v ustanovení § 231 odst. 2 návrhu nového stavebního 
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zákona se stanoví, že „Součástí žádosti je dokumentace pro povolení stavby 

s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové 

dokumentaci, údaje o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu údaje 

o adresním místě, číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence 

v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku, 

vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného 

orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, vyhodnocení 

zkoušek a měření předepsaných jinými právními předpisy, vyhodnocení zkušebního 

provozu, pokud byl nařízen nebo povolen, geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, 

ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo 

předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální 

technické mapy kraje, průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným 

právním předpisem.“ 

6.2. žádosti o předčasné užívání stavby - v ustanovení § 235 odst. 3 návrhu nového 

stavebního zákona se stanoví, že „Žádost o povolení předčasného užívání stavby 

obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační údaje stavby 

a odůvodnění žádosti. Součástí žádosti jsou podklady podle §  231 odst. 2 v rozsahu 

podle charakteru stavby.“ 

6.3. žádosti o zkušební provoz stavby – v ustanovení § 236 odst. 3 návrhu nového 

stavebního zákona se stanoví, že „Žádost o povolení zkušebního provozu obsahuje 

kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační údaje stavby 

a odůvodnění žádosti. Součástí žádosti je vyjádření, koordinovaná vyjádření, závazné 

stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo 

jiným právním předpisem.“ 

6.4. žádosti o změnu účelu užívání stavby a žádosti o změnu dočasné stavby na stavbu 

trvalou - v ustanovení § 238 odst. 3 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, 

že „Žádost o povolení změny v užívání stavby obsahuje kromě obecných náležitostí 

podle správního řádu identifikační údaje stavby a odůvodnění zamýšlené změny, její 

rozsah a důsledky. Součástí žádosti je dokumentace stavby s vyznačením změn 

vyvolaných změnou užívání a vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko 

nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným 

právním předpisem.“ 

 

7. obsahové náležitosti formulářů žádostí o povolení odstranění stavby - v ustanovení 

§ 247 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že „Žádost o povolení odstranění stavby 

kromě náležitostí podle správního řádu obsahuje předpokládaný termín započetí a ukončení 

bouracích prací a způsob jejich provádění, identifikaci sousedních pozemků a staveb 

nezbytných k provedení bouracích prací a informaci o tom, zda jde o stavbu, v níž 

je obsažen azbest nebo lze přítomnost azbestu očekávat. Součástí žádosti je dokumentace 

pro odstranění stavby a vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko nebo 

rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním 

předpisem.“ 

 

8. obsahové náležitosti formulářů žádostí o dodatečné povolení stavby a jejich příloh – 

v ustanovení § 254 odst. 2 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že „Žádost 
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o dodatečné povolení stavby obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu 

náležitosti stanovené v § 184 odst. 1 a 2 návrhu nového stavebního zákona.“, a dále 

v ustanovení § 254 odst. 3 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že „V řízení 

o dodatečném povolení se ustanovení o řízení o povolení záměru použijí obdobně, 

s výjimkou ustanovení o změně příslušnosti v případě nečinnosti.“ 

 

9. vzor průkazu o pověření ke kontrole 

 

10. rozsah systému stavebně technické prevence a rozsah a způsob oznamování výskytu 

závady, poruchy nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin 

 

11. obsahové náležitosti formuláře žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 

a jeho příloh - v ustanovení § 277 odst. 1 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, 

že „Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem obsahuje kromě obecných náležitostí 

podle správního řádu údaje a doklady osvědčující splnění podmínek pro výkon činnosti 

autorizovaného inspektora.“ 

 

12. postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění 

a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů - 

v ustanovení § 284 odst. 1 až 3 návrhu nového stavebního zákona se stanoví, že „Provádění 

přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další úkony 

s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného postupu podle 

věty první se zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory Nejvyšším 

stavebním úřadem. … Koordinační orgán na základě pověření Komory zajišťuje 

koordinační, organizační a administrativní záležitosti a odborné vzdělávání potřebné 

k jednotnému postupu při výkonu činnosti autorizovaných inspektorů. Komora 

shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro činnost 

autorizovaného inspektora. …“ V ustanovení § 285 odst. 1 návrhu nového stavebního 

zákona se stanoví, že „Nejvyšší stavební úřad dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy 

a postup při provádění zkoušek, spočívající v ověření odborných znalostí autorizovaného 

inspektora na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost 

Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává též 

kontrolu nad činností autorizovaných inspektorů.“ 
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Teze vyhlášky o dokumentaci staveb, 
která bude vydána k provedení nového stavebního zákona č. XXX, o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

 

I. Zákonné zmocnění  

 

Zmocnění k přijetí prováděcího právního předpisu, který stanoví rozsah a obsah dokumentace 

nebo projektové dokumentace jednotlivých druhů staveb, obsahové náležitosti stavebního 

deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, obsahuje návrh stavebního zákona ve dvou 

ustanoveních, a to v ustanovení  

1. § 158 odst. 4: „Rozsah a obsah projektové dokumentace1, dokumentace jednoduchých 

staveb a pasportu stavby stanoví prováděcí právní předpis.“ 

2. v § 166 odst. 4: „Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu 

o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis“. 

 

Základní části projektové dokumentace, dokumentace jednoduchých staveb a pasportu stavby 

dále stanoví § 158 odst. 1 a 2 stavebního zákona: 

                                                 
1) Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace pro 

a) povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“), s výjimkou 

jednoduchých staveb uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, 

b)  rámcové povolení, 

c)  povolení změny využití území,  

d) provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) a odstavci 2 přílohy č. 2 

k tomuto zákonu, 

e) odstranění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) a odstavci 2 přílohy č. 2 

k tomuto zákonu. 

 

Jednoduchými stavbami jsou stavby uvedené v příloze č. 2 ke stavebnímu zákonu v odstavci 1 písm. e) až n):  

e) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo 

s veřejným prostranstvím,  

f) stavby pro zemědělství do 30 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, pokud 

se nejedná o stavby pro ustájení zvířat anebo  stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako 

sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné  

g)  stavby pro hospodářská zvířata do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m , 

h)  přípojky sítí technické infrastruktury, 

i) výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu, 

j) zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze, 

k) dobíjecí stanice, pokud nejde o drobnou stavbu, 

l) stavby pro využití obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW, 

m) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch od 300 m2 do 1000 m2, které neslouží 

pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, 

n) stavby zařízení staveniště. 

Dále jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 ke stavebnímu zákonu v odstavci 2: 

a) součásti a příslušenství jednoduchých staveb, pokud nepřekročí parametry staveb uvedených v odstavci 1, 

b)  změny jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1, při nichž nedojde k překročení uvedených parametrů, 

c) udržovací práce neuvedené v příloze č. 1, 

d)  stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její 

vzhled, 

e)  větší změny dokončené budovy podle jiného právního předpisu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 

než 350 m2. 
f) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí 

s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady, 

g)  terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 v 

nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací, 

h) změny druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2. 
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„(1) Dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro povolení změny využití území 

obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů. 

Dokumentace pro rámcové povolení stavby obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou 

zprávu a situační výkresy. Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro odstranění 

stavby obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci 

objektů a technických a technologických zařízení. 

(2) Dokumentace jednoduchých staveb a pasport stavby obsahuje průvodní list, souhrnnou 

technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou dokumentaci.“ 

 

 

II. Teze vyhlášky o dokumentaci staveb  

 

V současné době je základním prováděcím předpisem, který upravuje požadavky na rozsah 

a obsah dokumentace a projektové dokumentace, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dalším prováděcím předpisem je pak vyhláška 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, kterou vydalo 

Ministerstvo dopravy na základě zmocnění obsaženém v § 194 platného stavebního zákona. 

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby 

drah a na dráze, pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací. Kromě toho je obsah a rozsah některých druhů dokumentací stanoven přímo 

v ustanoveních platného stavebního zákona, např. v § 105 je stanoven obsah a rozsah 

dokumentace staveb, u kterých postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. f) až k).  

Nová vyhláška v plném rozsahu nahradí nejen citovanou vyhlášku č. 499/2006 Sb., 

ale vzhledem k institucionálním změnám, tj. k navrhovanému zrušení speciálních stavebních 

úřadů, také vyhlášku č. 146/2008 Sb.    
   

Nová vyhláška bude v návaznosti na obě citované vyhlášky obsahovat  

a) obsah a rozsah dokumentace pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací, 

s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2, 

b)  obsah a rozsah dokumentace pro rámcové povolení, 

c) obsah a rozsah dokumentace pro povolení změny využití území,  

d) obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb 

uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2, 

e) obsah a rozsah dokumentace pro odstranění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb 

uvedených v odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2, 

f) obsah a rozsah dokumentace jednoduchých staveb uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) 

a odst. 2 přílohy č. 2, 

g) obsah a rozsah pasportu, 

h) obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich 

vedení. 

 

Dokumentace pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací, s výjimkou 

jednoduchých staveb uvedených v  odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2 - obsah 

a rozsah bude vycházet ze stávající úpravy obsahu a rozsahu dokumentace pro územní 

rozhodnutí, tj. bude obsahovat 4 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační 

výkresy a dokumentaci objektů doplněnou o stavebně konstrukční řešení s důrazem na návrh 

nosných konstrukcí a stabilitu stavby. Bude také zohledňovat odlišnosti některých druhů staveb, 
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zejména staveb dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací, staveb drah, 

staveb leteckých, liniových staveb nebo staveb technické infrastruktury. 

 

Dokumentace pro rámcové povolení - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající úpravy 

obsahu a rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení a bude obsahovat 3 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu 

a situační výkresy.  

 

Dokumentace pro povolení změny využití území - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající 

úpravy obsahu a rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území. Bude 

obsahovat 4 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci 

objektů. 

 

Dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených 

v  odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2 - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající 

úpravy obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Bude rozpracovávat 

schválenou dokumentaci pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací v podrobnostech 

umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále 

bude obsahovat technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 

výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 

konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění 

stavby respektovat. Bude obsahovat 4 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, 

situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení. 

 

Dokumentace pro odstranění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených 

v odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy č. 2 - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající 

úpravy náležitostí dokumentace bouracích prací. Bude obsahovat 4 části - průvodní list, 

souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických 

a technologických zařízení. 

 

Dokumentace jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. e) až n) a odst. 2 přílohy 

č. 2 - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající úpravy obsahu a rozsahu dokumentace staveb, 

u kterých postačí ohlášení a který je stanoven v § 105 platného stavebního zákona. Bude 

obsahovat 4 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou 

dokumentaci.  

 

Pasport - obsah a rozsah bude vycházet ze stávající úpravy rozsahu a obsahu dokumentace 

skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace (pasport stavby). Bude obsahovat 

4 části - průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou 

dokumentaci. 

 

Vyhláška bude, stejně jako nyní platná vyhláška č. 499/2006 Sb., obsahovat základní pravidla 

pro obsah a rozsah jednotlivých druhů dokumentací ve vazbě na konkrétní druh stavby, zařízení 

nebo udržovací práce. Dokumentace bude povinně obsahovat předepsané části, které budou 

dále členěné na položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek musí odpovídat druhu 

a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu 

užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému 
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provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. K dokumentaci se bude 

obdobně jako dnes přikládat dokladová část, která bude podle typu stavby obsahovat např. 

geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů, 

projekt zpracovaný báňským projektantem, stanoviska, vyjádření, posudky, studie či výsledky 

jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace včetně všech provedených podkladových 

průzkumů, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace jako např. diagnostické a dopravní 

průzkumy. Nedílnou součást dokladové části dokumentace pro provádění stavby bude mimo 

jiné také geotechnický průzkum a průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

 

U dokumentace pro provádění stavby u změn dokončených staveb a dokumentace pro 

odstranění stavby je povinně navrhováno provedení průzkumu pro ověření použití selektivního 

vybourávání jednotlivých stavebních materiálů včetně selektivního odstranění nebezpečných 

látek a látek, které mohou kontaminovat stavební materiály a následné zpracování stavebních 

a demoličních odpadů.  

   

Vyhláška bude upravovat všechny uvedené druhy dokumentací a náležitosti stavebního deníku 

a jednoduchého záznamu o stavbě bez ohledu na způsob jejich zpracování, tj. formou listinou 

nebo elektronickou.  

 

Z důvodu minimalizace dopadů nové vyhlášky o dokumentaci staveb na stavebníky 

resp. zpracovatele dokumentace, v zájmu právní jistoty a ochrany práv v dobré víře nabytých 

na základě předchozí právní úpravy, bude vyhláška obsahovat přechodná ustanovení, která 

budou upravovat vztah nové právní úpravy k předchozí právní úpravě (platné v současné době 

– vyhláška č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb.) a vztahům podle ní vzniklým. 
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Teze vyhlášky ke stanovení materiálně technického zabezpečení obecních 
stavebních úřadů 

k provedení zákona č. XXXX, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

I. Zákonné zmocnění 
Zmocnění pro vydání vyhlášky ke stanovení materiálně technického zabezpečení obecních stavebních 
úřadů, které budou vykonávat působnost stavebního úřadu, vydá na základě zmocňovacího ustanovení 
uvedeného ve stavebním zákoně Nejvyšší stavební úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 
 
Obsahuje § 310  stavebního zákona, který stanoví: „Materiálně-technické zabezpečení obecních 
stavebních úřadů musí splňovat požadavky, které stanoví prováděcí právní předpis“ 
 

II. Teze vyhlášky ke stanovení materiálně technického zabezpečení obecních 
stavebních úřadů 
Vyhláška stanoví takové standardy materiálně technického zabezpečení pro obecní stavební úřady, 
které budou odpovídat standardům státní stavební správy. 
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	„(1) Národní geoportál územního plánování, který je agendovým informačním systémem, slouží pro
	a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti,
	b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,
	c) sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace,
	d) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území,
	e) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a územním rozvojem, které určí Nejvyšší stavební úřad, a
	f) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů.


